VILNIAUS M. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ
KONFERENCIJOS „INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYMO AKTUALIJOS IR
PERSPEKTYVOS“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konferencijos ,,Informacinių technologijų ugdymo aktualijos ir perspektyvos“ nuostatai
nusako konferencijos tikslus, dalyvius, organizavimą.
2. Konferencija skirta informacinių technologijų mokytojams, mokslininkams, dėstytojams,
verslo atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
3. Konferencijos darbo formos: pranešimai, diskusijos.

II.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas: sutelkti informacinių technologijų mokytojus skleisti savo gerąją patirtį; siekti, kad
mokslininkai, dėstytojai ir verslo atstovai pasidalintų savo įžvalgomis IT srityje; skatinti
bendradarbiavimą.
5. Uždaviniai:
5.1 dalintis gerąja patirtimi, padedančia sėkmingai ugdyti informacinių technologijų
mokinių gebėjimus;
5.2 skatinti mokytojus, mokslininkus, dėstytojus ir verslo atstovus bendrauti ir
bendradarbiauti;
5.3 ieškoti aktualių ir naujų būdų bei formų informacinėms technologijoms ugdyti.

4.

III.

PRANEŠIMAI
6.
7.
8.
9.

IV.

Pranešimų temos turi atitikti konferencijos tikslus.
Pranešimo trukmė 10-25 min.
Pranešimai publikuojami elektroniniame leidinyje.
Dalyviai,
rengiantys
pranešimus,
turi
juos
r.siauliene@gmail.com iki 2018 m. kovo 20 d.

atsiųsti

elektroniniu

paštu

DALYVIAI
10. Informacinių technologijų mokytojai, mokslininkai, dėstytojai, verslo atstovai ir kiti
suinteresuoti asmenys.

V.

LAIKAS IR VIETA
11. Konferencija vyks 2018 m. balandžio 3 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete
(Saulėtekio al. 11, Vilnius). Registracijos pradžia 9 val., konferencijos pradžia 10 val.

VI.

DALYVIŲ REGISTRACIJA
12. Norinčius dalyvauti konferencijoje be pranešimo, prašome registruotis iki 2018 m. kovo 30
d., adresu: https://goo.gl/forms/43UzVPfwXose2u183
13. Norinčius dalyvauti konferencijoje ir rengti pranešimą, prašome registruotis iki
2018 m. kovo 20 d., adresu: https://goo.gl/forms/xQIjDzhhM5vygiOM2

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Konferencijos dalyviams bus išduoti pažymėjimai, patvirtinantys 6 ak. val. dalyvavimą
konferencijoje.
15. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę keisti konferencijos nuostatus ir programą.

VIII.

ORGANIZATORIAI
16. Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo
skyrius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
17. Konferencijos organizavimo grupė: Pavel Stefanovič, el. paštas pavel.stefanovic@vgtu.lt,
Rima Šiaulienė, el. paštas r.siauliene@gmail.com, Gražina Chmilikevičienė, el. paštas
grazinachm@gmail.com, Giedrė Kvizikevičienė, el. paštas giedre.kvizi@gmail.com, Jonas
Ruigys, el. paštas infojonui@gmail.com, Natalja Švaibovič, el. paštas natalj_a@inbox.lt.

___________________________

