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I. ĮVYKDYTOS PROJEKTO VEIKLOS
Veiklos pavadinimas
Metodologinis seminaras

Trumpa projekto veiklos apžvalga

Tyrimų metodologijos lektoriai pravedė 2 dienų nuotolinį metadologinį
seminarą po 6 val., kuriame vietoj planuotų 18 dalyvių dalyvavo net 38
dalyviai. Sąrašas pridedamas. Metodologinius mokymus nuotoliniu būdu
vedė ir moderavo edukologijos mokslininkai – kokybinių tyrimų ekspertai.

Esminiai veiklos rezultatai
Apmokyti 38 dalyviai, kurie po mokymų
vykdė projekte suplanuotą tyrimą.

PRIEDAS: seminarų dalyvių sąrašas
Tyrimas

Tyrimas buvo organizuojamas siekiant išsiaiškinti visų studijų pakopų
studentų nuomonę apie tai, kaip COVID19 paveikė jų socialinį ir akademinį
gyvenimą. Įvykdyta anketinė apklausa apie studijų kokybę, socialinio
gyvenimo pokyčius, praktikos ir mobilumo organizavimo pokyčius
pandemijos metu studentų akimis. Tyrimo rezultatai ir išvados pristatytos
konferencijoje.

Apklausta 300 respondentų ir atlikta tyrimo
rezultatų analizė, suformuotos išvados.
Organizuota diskusija mokymo efektyvumo
klausimais ir pateiktas trumpas
pasitenkinimo mokymais klausimynas zoom
platformoje
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Konferencija

Suorganizuota konferencija, skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams
kurioje dalyvavo 90 studentų ir 10 dėstytojų. Konferencijos metu aptarti
Covid-19 pandemijos klausimai, studentai pristatė savo vykdomus projektus,
savanorystės veiklas, parengtus pranešimus. Konferencijoje organizuota
diskusija studentams aktualiomis temomis pogrupiuose. Konferencijoje
pranešimą „COVID-19 ligos situacija ir svarbiausi valdymo
aspektai“ skaitė kviestinė viešnia LR SAM Sveikatos stiprinimo skyriaus
vedėja Loreta Ašoklienė. Iš viso pranešimus skaitė 20 pranešėjų.

Leidyba

Parengtas ir išpublikuotas elektroninis studentų konferencijos pranešimų
leidinys lietuvių k., kuris skelbiamas Mykolo Romerio universiteto ir projekto
partnerių internetinėse svetainėse.

1. https://www.mruni.eu/wpcontent/uploads/2021/12/Pranesimurinkinys.pdf;
2. https://www.mruni.eu/mokslas/proj
ektai/nacionaliniai-projektai/

Viešinimas

Viešinimas projekto pareiškėjo ir partnerių internetinėse svetainėse,

1. https://www.mruni.eu/lietuvosinstituciju-finansuojami-projektai/
2. https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/
svietimas/2021/12/07/news/pande
mijos-keliami-issukiai-studentamsnuotolinio-mokymosi-kontekste21650813;
3. https://pdf.viko.lt/konferencijacovid-19-poveikis-studentuakademiniam-ir-socialiniamgyvenimui/?fbclid=IwAR1BkxrXQ
H3v4_V4WCmG2ssqDPwLBNSHS
3pm_PniiK8Mr4yNyGrEp94Smko;
4. https://www.utenoskolegija.lt/naujiena/1150konferencija-covid-19-poveikis-

Facebook paskyrose apie projekto vykdymo eigą ir rezultatus. Taip pat
parengtas iš išleistas viešinimo straipsnis viename populiariausių internetinės
medijos puslapių lrytas.lt

Dalyvavo virš 90 studentų ir virš 10
dėstytojų. Atlikta apklausa, rodo, kad
konferencija buvo aktuali, reikalinga ir
naudinga.
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studentu-akademiniam-irsocialiniam-gyvenimui;
5. https://vvf.viko.lt/fakultetoabsolventes-anastasijos-zonychpranesimas-konferencijoje-covid-19poveikis-studentu-akademiniam-irsocialiniam-gyvenimui/;
6. https://www.mruni.eu/events/nuotoli
ne-konferencija-covid-19-poveikisstudentu-akademiniam-irsocialiniam-gyvenimui/
II. VEIKLOS ATASKAITOS PRIEDAI:
1.
2.
3.
4.

Metodologinio seminaro dalyvių sąrašas;
Konferencijos programa;
Konferencijos dalyvių registracijos sąrašas;
Elektroninis pranešimų leidinys.

Projekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo
(vardas, pavardė)

(parašas)

