Besimokančioji bendruomenė “Migracija ir tautinės mažumos”: platforma mokytojams ir
mokytojų rengėjams

NAUJIENLaiškis Vasaris/ Kovas 2016
Vasario 18-19 d. Štutgarte (Vokietija)
įvyko tarptautinė projekto LeaCoMM
baigiamoji sklaidos konferencija

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė ne tik
renginio organizatoriai, bet ir ES Švietimo, garso ir
vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros
atstovė Michèle Grombeer bei LeaCoMM projekto
koordinatorė D. Malinauskienė.
Pagrindinis konferencijos tikslas buvo pristatyti
LeaCoMM platformą bei jos virtualią mokytojų ir
mokytojų rengėjų besimokančiąją bendruomenę.
Konferencijos dienomis
vyko
pristatymai,
seminarai, taip pat panelinės diskusijos, kurių
metu plačiai diskutuota įvairiais su migrantų
švietimu susijusiais klausimais.

2016 m. vasario 18-19 dienomis Štutgarte įvyko
tarptautinė projekto LeaCoMM baigiamoji sklaidos
konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių
(mokytojų, pedagogų, mokyklų vadovų, mokslininkų,
atstovė iš Europos Komisijos) iš įvairių pasaulio šalių.
Lietuvą konferencijoje atstovavo Soros International
House direktorė Daiva Malinauskienė kartu su projektų
koordinatorėmis Gileta Kieriene bei Egle Žalimaite, taip
pat Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos
skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė bei Karoliniškių
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė.
V. Bačkiūtė yra LeaCoMM projekto švietimo politikos
formavime dalyvaujančių institucijų atstovų diskusijų
grupės „Migracija ir tautinės mažumos“ narė.
A. Būdienė – LeaCoMM projekto patarėjų tarybos narė
bei platformos pilotavimo grupės narė.

Vienoje iš tokių panelinių diskusijų dalyvavo ir V.
Bačkiūtė, kuri pristatė Lietuvos situaciją bei
iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Lietuvos
mokyklos dėl migrantų krizės. Po išsamaus savo
pristatymo ji sulaukė daug klausimų iš įvairių
konferencijos dalyvių.
Dar kartą kviečiame prisijungti prie LeaCoMM
platformoje
http://www.leacommplatform.eu/lt/ sukurtų e-mokymosi diskusinių
grupių, taip pat kurti naujas grupes!
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