
  
 

KVIEČIAME Į SEMINARĄ! 

Žymi JAV edukologė, Montanos valstijos universiteto profesorė, Fulbraito 

stipendininkė dr. Susan Barfield siūlo puikią galimybę išmokti kurti e-knygas, 

panaudoti e-knygų kūrimo metodiką pamokose ir kviečia į interaktyvų seminarą: 
  

KAIP KURTI IR NAUDOTI E-KNYGAS PAMOKOSE, 

INTEGRUOJANT ĮVAIRIAS KULTŪRAS? 

 

Kada? 2018 m. spalio 15 d., pirmadienį, 10:00-16:00 val. 

Kur?  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, Vilnius, Palydovo g. 29, 223 a. (2 aukštas) 

Tikslinė grupė: visi su vaikais ir suaugusiais dirbantys pedagogai, ypač tie pedagogai, kurių ugdytinių 

grupės yra daugiakalbės ir daugiakultūrės.  

Kokia kalba vyks seminaras? Seminaras vyks lietuvių ir anglų kalbomis (bus verčiama).   

Kiek kainuos? Renginys yra nemokamas. Kadangi dalyvių skaičius ribotas, kviečiame kuo anksčiau į jį 
užsiregistruoti. 

Reikalinga įranga: kas galite, atsivežkite savo nešiojamus kompiuterius, turinčius PowerPoint 13 ar vėlesnę 

versiją. Neturintiems kompiuterių jie bus suteikti. 

Kaip užsiregistruoti? Prašome užpildyti formą iki spalio 12 d. 12 val.:  
https://goo.gl/forms/fWtYci6JGQSefo403  
Registracija gali būti baigta anksčiau, kai susidarys 30 asmenų grupė.  

 
Programa: 
 
10:00 Atidarymas, sveikinimo žodis Aušra Simoniukštytė (Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas) 
 
10:10 – 12:00 Įvairių kultūrų integracija pamokose Dr. Susan Barfield. 
 
12:00 – 13:00 Pietų pertrauka  
 
13:00 – 15:30 E-knygų kūrimas Dr. Susan Barfield. 
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15.30 - 16:00 Seminaro refleksija, įvertinimas, sertifikatų įteikimas. 
 
 
Dr. Susan Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio 
darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Dr. Barfield yra dirbusi daugiau nei 
40 šalių, jos akademinio domėjimosi sritis – etninių mažumų kultūrų išsaugojimas, jas integruojant į 
daugumos kultūrą, pasitelkiant švietimą ir įtraukųjį ugdymą, taip pat dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas. 
Dr. Barfield inicijavo kelis Montanos valstijos finansuotus projektus, skirtus padidinti Amerikos čiabuvių 
indėnų mokytojų skaičių Montanos valstijos mokyklose. Taip pat ji įgyvendino edukacinius projektus 
Mapuche, Aymara ir Rapa Nui indėnų gentyse Čilėje, nuo 1990 m. yra dvikalbių anglų ir ispanų, 
prancūzų, arabų, vokiečių, japonų ir kinų ugdymo programų vertintoja JAV. Šiuo metu Dr. Barfield 
įgyvendina edukacinį tęstinį projektą tarp Čilės indėnų, finansuojamą National Geographic Society. Už 
savo veiklą mokslininkė yra gavusi Benedict J. Surwill viso gyvenimo pasiekimų apdovanojimą. Kaip 
Fulbraito stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai 
Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito 
stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą 
panaudoti pamokose, parengti.  
  

 
Dr. Susan Barfield 
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