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Projekto tikslas: mokslinių tyrimų planavimo, vykdymo ir jų rezultatų sklaidos kompetencijos
kėlimas mokslo renginyje užsienyje. Buvo dalyvaujama 12-je Tarptautinėje kasmetinėje
technologijų, edukologijos ir vystymo konferencijoje (12th Annual International Technology,
Education and Development Conference, INTED, Valensija, Ispanija).
Projekto santrauka: INTED (International Technology, Education and Development Conference) viena didžiausių kasmetinių tarptautinių konferencijų, skirtų edukologijos mokslams. Konferencijoje
dalyvavo apie 700 mokslininkų iš 80 šalių, kurie pristatė savo tyrimus, projektus, dalinosi žiniomis
apie mokymo ir mokymosi metodologiją, gilinosi į edukacinių technologijų inovacijas. Tai viena
sėkmingiausių edukologijos konferencijų Europoje. Ši konferencija funkcionuoja kaip platforma
tarptautinių strateginių tinklų kūrimui. 2018 m. kovo 5 - 7 d. Valensijoje (Ispanijos Karalystė) vyko
jau 12-oji konferencija, o kovo 4 d. vyko prieškonferencinis seminaras. Projekto dalyvis Andrius
Valickas skaitė du pranešimus bei pirmininkavo vienai iš konferencijos sesijų. Pranešimai, kurie buvo
pristatyti konferencijoje, yra parengti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų „Mokytojų bendrųjų ir
didaktinių kompetencijų tyrimo“, kurį užsakė Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija,
tarpininkaujant Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui, pagrindu. Paslaugų sutartis tarp LVJC ir MRU ST194, 2016 m. birželio 30 d. Pagal sutartį buvo atliktas tyrimas, kuris savo esme yra tarpdisciplininis
vadybos ir edukologijos mokslų sankirtos srityje. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti Lietuvos švietimo

ir mokslo ministerijai 2017 m. Tarptautiniu lygiu šio tyrimo rezultatai iki šiol nebuvo skelbiami, todėl
buvo tikslinga jais pasidalinti ir išdiskutuoti su įvairių šalių mokslininkais siekiant kuo geriau
suprasti, išanalizuoti ir pateikti mokytojų kompetencijų tobulinimo perspektyvų vystymosi gaires
globalizacijos kontekste.
Straipsniai bus išspausdinti leidinyje INTED2018 Proceedings, kuris bus pateiktas įtraukimui į ISI
Conference Proceedings Citation Index. Kiekvienam straipsniui bus suteiktas doi numeris.
Ankstesnių konferencijų leidiniai (INTED2011, INTED2012, INTED2013, 2014, 2015 ir 2016) jau
yra indeksuoti ISI Conference Proceedings Citation Index.

