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ŠIAULIŲ MIESTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFORMATIKOS 
MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA 

 

Respublikinė mokytojų  metodinė-praktinė konferencija 

INOVACIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
IR INFORMATIKOS UGDYME 

KVIETIMAS 
Maloniai kviečiame 2022 m. vasario 17 d. 10.00 val. 
pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir 
profesinių mokyklų mokytojus, kolegijų bei universitetų 
dėstytojus į nuotolinę konferenciją „Inovacijos informaci-
nių technologijų ir informatikos ugdyme“. 

TIKSLAS 
Metodinės, praktinės patirties sklaida, inovatyvių mokymo/
si metodų, skaitmeninių priemonių taikymas ugdymo/si 
procese, siekiant informacinių technologijų ir informatikos 
ugdymo/si inovatyvumo ir kokybės sinergijos.  

DALYVIAI 
Pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių ir 
profesinių mokyklų mokytojai, kolegijų bei universitetų 
dėstytojai. 

KONFERENCIJOS PROBLEMINĖS SRITYS 
 Metodinės inovacijos: sėkmingų mokymo/si aktyvinimo 

metodų atradimai, kūrybiškas skaitmeninių technologijų 
taikymas mokant/is. 

 Į kompetencijas (pažinimo, komunikavimo, kultūrinę, 
kūrybiškumo, pilietinę, skaitmeninę, socialinę, emocinę 
ir sveikos gyvensenos) orientuoto ugdymo turinio diegi-
mas. 

 Įtraukusis ugdymas ir mokymo/si pažangos įsivertini-
mas, vertinimas, refleksija. 

 Hibridinio mokymo/si iššūkiai. 

 Medijų ir informacinis raštingumas, kibernetinis saugu-
mas. 

 Informatinis mąstymas, programavimas, robotika, duo-
menų tyryba atnaujinamų bendrųjų programų konteks-
te. 

 

 

 
 
 
 
 

KADA? 
2022 m. vasario 17 d.  
10.00-14.30 val.  

KUR? 
Konferencija organi-
zuojama nuotoliniu  
būdu Zoom aplinkoje 

REGISTRACIJA 
Pranešėjai registruojasi 
iki 2022 m. vasario 4 d. 
ir pildo dvi registracijos 
formas: 

registracijos anketa 

www.semiplius.lt 

Klausytojai registruoja-
si iki 2022 m. vasario 11 d.  

www.semiplius.lt 

Užpildžius vietų skaičių  – 
registracija bus stabdoma 
anksčiau. 

PRIEŠ KONFERENCIJĄ 

Prisiregistravusiems daly-
viams 2022 m. vasario  
15 d. el. paštu bus išsiųsta 
prisijungimo į konferenciją 
nuoroda.  

Negavę prisijungimo nuo-
rodos susisiekite el. paštu 
jolanta.lembertiene@siauliai.lt 

 

https://forms.gle/kpp4QXU55KVDsXQT7
http://www.semiplius.lt/
http://www.semiplius.lt/
https://svcentras.lt/


PAŽYMĖJIMAI 
Konferencijos dalyviams bus išduodami Šiaulių miesto 
savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo 
pažymėjimai. Konferencijos dalyvių (klausytojų ir pra-
nešėjų) mokestis už pažymėjimą – 2  Eur.   

 

MOKESTIS 
Mokestį galima sumokėti tik pavedimu: iš asmeninių 
lėšų prašome mokėti į sąskaitą  
Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas Swedbank, 
banko kodas 7300.  

Biudžetinėms įstaigoms pavedimu mokėti į sąskaitą  
Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas Swedbank, 
banko kodas 7300.  

Gavėjas – Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras. 

Nurodyti dalyvio vardą pavardę, renginio pavadinimą. 

INFORMACIJA TEIKIAMA 

el. paštu  

 it.mokytojai.siauliai@gmail.com 

 jolanta.lembertiene@siauliai.lt 

 

DARBO GRUPĖ 
Jolanta Lembertienė, Šiau-
lių miesto Švietimo centro  
metodininkė. 

Daiva Bukelytė, Šiaulių 
Didždvario gimnazijos  
informacinių technologijų 
mokytoja ekspertė; 

Kristina Juodeikienė, Šiau-
lių Dainų progimnazijos  
informacinių technologijų  
vyresnioji mokytoja; 

Jurgita Leliūnienė, Šiaulių 
Salduvės progimnazijos  
informacinių technologijų  
vyresnioji mokytoja;  

Rita Nemanienė, Šiaulių 
„Romuvos“ progimnazijos 
informacinių technologi-
jų mokytoja metodininkė;  

Rima Valčiukienė, Šiaulių 
suaugusiųjų mokyklos  
informacinių technologijų 
mokytoja metodininkė.  
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