
Informacinių technologijų fakulteto 2020–2021 mokslo metų veikla  

Kompiuterinio raštingumo mokymai: 

1.  2020–2021 mokslo metais MČTAU klausytojai, įstoję į universitetą 2020 ir ankstesniais metais, 

turėjo galimybę pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias. Mokymai vyko įgyvendinant projektą 

„Prisijungusi Lietuva“. Šiuose mokymuose nuo 2020 m. spalio iki  2021 m. gegužės mėnesio 

dalyvavo 132 MČTAU klausytojai. Mokymai  vyko nuotoliniu būdu šiomis temomis: Sumaniau 

apsipirkime ir atsiskaitykime internetu; Viešosios paslaugos internetu kiekvienam; Planuokime 

laisvalaikį internetu; Būkime saugūs internete; Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas; 

Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir saugus dalijimasis; Skaičiuoklė darbui ir namams; 

Pristatymų rengimas; Dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais. 

2. Spalio 19–23 d. Lietuvoje vyko tradicinė akcija „Senjorų dienos internete 2020“. MČTAU 

klausytojams buvo organizuota akcijos tiesioginė transliacija. 

3. Paruošta dokumentacija ir apmokyti klausytojai naudotis Microsoft Teams nuotolinio bendravimo 

platforma. 

4. Paruošta dokumentacija ir apmokyti klausytojai naudotis Google Meeting nuotolinio bendravimo 

platforma. 

5. Paruošta dokumentacija ir apmokyti klausytojai naudotis ZOOM nuotolinio bendravimo 

platforma. 

6. Visus mokslo metus kiekvieną pirmadienį 208c auditorijoje vyko tiesioginės konsultacijos 

įvairiais IT klausimais. 

7. Norintiems klausytojams buvo suteikta pagalba instaliuojantis naujus planšetinius kompiuterius. 

8. Organizuota Galimybių paso atsisiuntimo seminarų savaitė. 

9. Organizuojami mokymai pagal projektą „IT su Jaunaisiais maltiečiais“. 

Dalyvavimas projektuose:  

1. Projektas „MČTAU savanoris – aktyvaus senėjimo variklis“. Savanoriai buvo supažindinti su 

nuotolinio bendravimo platformomis, buvo aiškinama, kaip jungtis į nuotolinius mokymus: apie 

registraciją, prisijungimą, vaizdo kameros įjungimą bei atjungimą, reflektavimą, klausimų rašymą bei 

dalyvavimą nuotolinio bendravimo platformose. 

2. Organizuotas planšetinių kompiuterių įsigijimas  MČTAU aktyvui. 

3. Organizuotas techninių priemonių įsigijimas IT mokymo klasei įrengti. 

4. Sukurtas MČTAU Informacinių technologijų fakulteto FB puslapis, kuriame  nuolat talpinama 

aktuali IT dokumentacija bei naujienos, skirtos MČTAU klausytojams. 

5. Teikta pagalba kuriant fakultetų FB grupes. 

6. Dalyvaujama Nordplus Adult programos projekte „Kaip senjorai tobulina skaitmeninius 

gebėjimus Šiaurės ir Baltijos šalyse“. 

Kiti su IT susiję darbai: 

1. Įforminta paraiška Microsoft dėl nemokamų licencijų skyrimo MČTAU kaip neformalaus mokymo 

įstaigai. 

2. Sukurtas visiems atviras IT katalogas, kuriame talpinama visa su IT susijusi mokymo medžiaga 

bei kiti dokumentai. 

https://www.facebook.com/M%C4%8CTAU-Informacini%C5%B3-technologij%C5%B3-fakultetas-105380754673399


3. Microsoft nepatvirtinus MČTAU mokymo įstaigos MS TEAMS licencijos, nupirkta ZOOM. 

4. Nuolat vykdomas MČTAU nuotolinių konferencijų administravimas. 

 

Planai 2021–2022 m. mokslo metams: 

1. Bus tęsiami įvairių projektų siūlomi IT mokymai senjorams. 

2. Planuojama steigti IT mentorių klubą, kurio nariai-savanoriai padės spręsti klausytojams kylančias 

problemas, dirbant su kompiuterine technika ir IT. 

3. Bandysim organizuoti trumpus seminarus, kurių metu bus supažindinama su naujausiomis 

programomis bei skaitmeninėmis paslaugomis.   

4. Tikimasi organizuoti papildomus seminarus tiems, kurie ne visiškai įsisavino žinias vykusiuose 

mokymuose. 
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