
 

 

 

   
 

2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-

2.2-ŠMM-03-V priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais uţsienyje, uţsienio šalių piliečių 

vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“  

projektas „Integruoto modelio, skirto uţsienyje gyvenantiems bei iš uţsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų 

lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas 

(Lituanistinis modelis)“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006 

 
 

1.1.2.3 Praktiniai naudojimosi informacine baze mokymo(si) seminarai  

2014 m. vasario 18 d.  
 

BLC – verslo lyderių centras 

K.Donelaičio g. 62 /V.Putvinskio g. 53, Kaunas 

 

Seminaras nemokamas.  

Seminaro dalyviams bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, todėl prašytume registruotis iki 

š.m. vasario 10 d. el. paštu: v.butautaite@smf.vdu.lt; arba tel. 8 37 327826  

 

Dalyviams, atvykstantiems iš kitų miestų ar rajonų, bus apmokėtos viešojo transporto išlaidos  

Seminaro dalyviams rekomenduojame turėti asmeninius kompiuterius  

 

Laikas  Programa 

9:00 – 9:30  Dalyvių registracija  

9:30 – 9:45  

Sveikinimas projekto vadovė dr. Odeta Norkutė. 

Projekto „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio 

atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių 

pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas 

(Lituanistinis modelis)“ pristatymas. 

Seminaro programos pristatymas  

9:45 – 10:00 
 Lituanistinio ugdymo informacinės sistemos LUGIS pristatymas.  

Bronislovas Balvočius IT projekto valdymo ir veiklos analizės vadovas 

10:00-10:45  

Praktinis darbas su FirstClass (FC)  

Bendradarbiavimo aplinka FirstClass (Virtuali biblioteka): 

• FirstClass savybės ir funkcijos; 

• Prisijungimas prie FirstClass ir naudotojo prisistatymas (profilis), tinklaraštis. 

Arvydas Matuzonis , Ignas Matuzonis LUGIS FC specialistai 

10:45 – 11:00 Kavos pertrauka  

11:00-12:00 

Praktinis darbas su FirstClass (FC)  

• LUGIS konferencijų ir bendruomenių sistema, naudotojų grupės ir teisės  

• Bendravimo ypatumai ir naudingos FirstClass funkcijos  

Arvydas Matuzonis , Ignas Matuzonis -  LUGIS FC specialistai  
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12:00 – 13:00  Pietūs  

13:00 – 16:00  

 Praktinis darbas su virtualia mokymo medžiaga  

 Mokomųjų kursų kūrimo ir naudojimo aspektai virtualioje mokymo aplinkoje  

 Mokomosios-informacinės medţiagos tvarkymas bei pateikimas virtualios 

mokymo aplinkos priemonėmis  

 Uţduočių kūrimas ir naudojimas virtualioje mokymo aplinkoje  

Loreta Montrimaitė, Vytautas Lapėnas - LUGIS Moodle specialistai 

16:00 – 16:15   Kavos pertrauka  

16:15 – 17:15  
 Praktinių uţduočių, skirtų kvalifikacijos tobulinimo seminarams pristatymas ir 

aptarimas  

17:15 – 18:00  
Diskusijos,  konsultacijos.  

Pažymėjimų įteikimas 

 


