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DĖL RENGINIO  
 

 

Švietimo informacinių technologijų centras š. m. balandžio 19 dieną organizuoja seminarą, 

skirtą mokyklų IKT koordinatoriams, asmenims, besirūpinantiems IKT diegimu mokyklose, mokyklų 

vadovams ir mokytojams, siekiantiems tobulinti ugdymo procesą ir jo organizavimą IKT pagalba. 

Seminaro darbotvarkė pateikiama priede. 

Renginio vieta: KTU E. mokymosi technologijų centras, X rūmai, Studentų 48a-337, 

Kaunas. Laikas 10.00-13.15, trukmė 4 ak. val. Renginio dalyviams bus išduodami pažymėjimai. 

Prašom registruotis iki balandžio 18 d. adresu https://goo.gl/forms/c3NC7GF6lOtX3w802. 

Dalyvių registracija vykdoma internetu. Renginys nemokamas. Komandiruotės išlaidas apmoka 

dalyvį siunčianti organizacija. 

Planuojama, jog tokie renginiai vyks kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbsime Švietimo 

informacinių technologijų centro svetainėje www.itc.smm.lt. 

Renginį bus galima stebėti ir internetu adresu http://sli.do/iktmokykloms (registracija 

nereikalinga). Kviečiame aktyviai dalyvauti pateikiant savo klausimus pranešėjams bei balsuojant 

apklausose.  
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1 PRIEDAS 

 

Švietimo informacinių technologijų centras 

 

 

Renginys: seminaras IKT koordinatoriams, asmenims, besirūpinantiems IKT diegimu mokyklose, 

mokyklų vadovams ir mokytojams, naudojantiems IKT ugdymo procese. 

Data: 2018 m. balandžio 19 d. 

Vieta: KTU E. mokymosi technologijų centras, X rūmai, Studentų 48a-337, Kaunas. 

Laikas 10.00-13.15 

 

Darbotvarkė 
Laikas Pranešimas Pranešėjas  

10.00–10.15 Renginio įžanga: tikslai ir perspektyvos. 
Mantas Masaitis, ITC 

direktoriaus pavaduotojas 

10.15–11.15 „Google Suite for Education“ paslaugų paketo 

įrankiai mokyklų darbe 

Gytis Cibulskis, KTU 

E. mokymosi technologijų 

centras 

11.15–11.30 Pertrauka 

11:30-12:00 Masiniai atvirieji kursai mokytojams (School 

Education Gateway Teacher Academy) 

Doc. dr. Danguolė 

Rutkauskienė,  

KTU Informatikos 

fakultetas 

12.00–13.00 LieDM konsorciumo ir Up2University.eu projekto 

paslaugos Lietuvos mokykloms (VMA Moodle, 

vaizdo konferencijos, vaizdo transliacijos ir kt.) 

Gytis Cibulskis, KTU 

E. mokymosi technologijų 

centras 

13.00–13.15 Klausimai, diskusija. 

 

 

 

https://up2university.eu/

