Projekto pavadinimas: „Mokslinės kompetencijos ugdymas dalyvaujant 13-je kasmetinėje
tarptautinėje technologijų, edukologijos ir vystymo konferencijoje“ (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K712-13-0382)*
*Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų, projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-71213-0382, pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto dalyvis: Andrius Valickas
Mokslinės išvykos data: 2019 m. kovo 9 d. – 2019 m. kovo 14 d.
Veiksmų programa - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: mokslinių tyrimų planavimo, vykdymo ir tyrimų rezultatų sklaidos kompetencijos
kėlimas mokslo renginyje užsienyje, dalyvaujant 13-je Tarptautinėje kasmetinėje technologijų,
edukologijos ir vystymo konferencijoje (13th Annual International Technology, Education and
Development Conference, INTED, Valensija, Ispanija).
Projekto rezultatai, santrauka: INTED (International Technology, Education and Development
Conference) - viena didžiausių kasmetinių tarptautinių konferencijų, skirtų edukologijos mokslams.
Konferencijoje dalyvauja apie 700 mokslininkų iš 80 šalių, kurie pristato savo tyrimus, projektus,
dalinasi žiniomis apie mokymo ir mokymosi metodologiją, gilinasi į edukacinių technologijų
inovacijas.

Tai viena sėkmingiausių edukologijos konferencijų Europoje. Ši konferencija

funkcionuoja kaip platforma tarptautinių strateginių tinklų kūrimui. 2019 m. kovo 11 - 13 d.
Valensijoje (Ispanijos Karalystė) vyko jau 13-oji konferencija, o kovo 10 d. vyko prieškonferencinis
seminaras, skirtas mokslininkų kvalifikacijos tobulinimui. Mokslininko pranešimas, kuris buvo
pristatytas konferencijoje, yra parengtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų „Mokytojų bendrųjų ir
didaktinių kompetencijų tyrimo“, kurį užsakė Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija,
tarpininkaujant Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui, pagrindu. Pagal sutartį buvo atliktas tyrimas, kuris

savo esme yra tarpdisciplininis, vykdytas vadybos ir edukologijos mokslų sankirtos srityje. Tyrimo
rezultatai buvo pristatyti Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai 2017 m. Buvo tikslinga pasidalinti
šio tyrimo rezultatais tarptautiniu lygiu ir diskutuoti su įvairių šalių mokslininkais siekiant kuo geriau
suprasti tendencijas tiriamoje srityje, išanalizuoti ir pateikti mokytojų kompetencijų tobulinimo
perspektyvų vystymosi gaires globalizacijos kontekste. Andrius Valickas ne tik skaitė pranešimą
konferencijoje, bet ir pirmininkavo vienai iš konferencijos sesijų.

