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Mielos kolegės,  mieli kolegos,

Kviečiame  visus  esamus  ir  būsimus  vokiečių  ir  kitų  užsienio  kalbų  mokytojus  į  kompetencijų

tobulinimo seminarą  „Skaitmeniniai įrankiai  užsienio kalbos pamokoje: ateities  kompetencijų

link“.  Seminarą planuojame organizuoti hibridiniu būdu (gyvai ir per MS Teams).
Jo metu bus pristatyti tarptautinio Erasmus+ projekto DUO rezultatai.

Dalyviams bus išduoti  kompetencijų tobulinimo  pažymėjimai.

Dalyvius vaišinsime pietumis  ir pakviesime į ekskursiją po Vilniaus universiteto biblioteką.

Registracijos nuoroda:  https://forms.office.com/r/XNNxJrFxeT

Data:  2023  m. sausio  27  d., penktadienis, 10 val.

Vieta: Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas,  Universiteto g. 5, K3 auditorija.

Prisijungimo nuoroda  (negalintiems dalyvauti „gyvai“)  bus atsiųsta vėliau

https://forms.office.com/r/XNNxJrFxeT


Programa: 

 

Data Laikas Programa 

Penktadienis 

2023-01-27 

9.45–10.00 Registracija 

10.00–10.15 DUO projektas: bendra informacija 

10.15–11.00 doc. dr. Aina Būdvytytė: „Bendrųjų užsienio kalbų 

programų naujovės. BUP skaitmeniniai įrankiai“ 

11.00–11.15 Kavos pertrauka 

11.15–11.45 doc. dr. Diana Šileikaitė-Kaishauri, doc. dr. Virginija 

Masiulionytė: „Ateities kompetencijos ir užsienio kalbų 

mokymas(is)“ 

11.45–13.00 Pietų pertrauka 

 13.00–13.30 Lina Charašauskienė, Irma Vičinienė: „DUO pratimų 

duomenų bazė. Praktiniai aspektai“ 

 13.30–14.00 Baigiamoji diskusija, pasikeitimas patirtimi 

Praktikos vietų kontaktų birža būsimiems kalbų 

mokytojams 

 14.00–15.00 Ekskursija po Vilniaus universiteto biblioteką 

 

Seminaro vedėjos:  

Aina Būdvytytė: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dėstytoja; Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vokiečių 

kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, gimnazijos metodinės tarybos 

pirmininkė; Šiaulių miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė; įvairių švietimo srities 

projektų metodininkė. 

Lina Charašauskienė: Vilniaus jėzuitų gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja ir vokiečių kalbos vyr. mokytoja, 

tarptautinių projektų dalyvė. 

Virginija Masiulionytė: Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja, Vokiečių filologijos studijų 

programos pirmininkė, tarptautinių projektų dalyvė. 

Diana Šileikaitė-Kaishauri: Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytoja, mokslinių interesų sritys – 

vokiečių kaip svetimosios kalbos mokymas(is), kalbinių gebėjimų vertinimas, ugdymo programų kūrimas, 

mokytojų rengimas; įvairių švietimo srities darbo grupių ir projektų dalyvė. 

Irma Vičinienė: Vilniaus Gabijos gimnazijos ir Gabijos progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, 

Vilniaus miesto vokiečių kalbos metodinio būrelio narė. 

 

 

Lauksime atvykstant! 

Jeigu turėtumėte klausimų, rašykite virginija.masiulionyte@flf.vu.lt  

mailto:virginija.masiulionyte@flf.vu.lt

