Informacija apie „Interneto savaitė 2016“ renginius kovo 14-20 d.
Lietuvos informatikos mokytojų asociacija LInMA, kaip Nacionalinės skaitmeninės koalicijos partneris, kviečia
prisidėti IT mokytojus ir jiems prijaučiančius prie europinės iniciatyvos
„INTERNETO SAVAITĖ 2016“ (Get Online Week),
vyksiančios 2016 m. kovo 14-20 dienomis.
Šių metų „Interneto savaitė“ turi dvi kryptis:
1. Skaitmeninė įtrauktis. Šia iniciatyva siekiama, kad pažangiomis technologijomis besinaujantys gyventojai
būtų informuoti apie tapatybių saugą internete, kibernetinį saugumą, IRT įgūdžius, kad taptų labiau
pasitikinčiais interneto vartotojais.
2. Skaitmeniniai įgūdžiai. Jaunimas skatinamas tobulinti e.įgūdžius, reikalingus darbui. Veiklos nukreiptos į IT
specialybių žinomumo didinimą, gebėjimą susikurti internete savo gyvenimo aprašymą ir pasirengti karjerai.
Visose Europos šalyse rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT
žinias.
Visų IT mokytojų prašytume:
1) Iki kovo 14 d. mokyklų svetainėse ir FB grupėse patalpinti baneriuką su nuoroda į
http://epilietis.eu/index.php/naujausi-ivykiai/renginiai-visi/interneto-savaite-2016
Ten rasite logotipus ir daugiau informacijos
2) Anksčiau kaip kovo 14-20 prašome nepildyti jokių testų, skaičiuoklių ar pan. (tik kovo 14-20 dienomis).
3) Kovo 14-18 d. visas pamokas pradėti nuo žinios apie šią akciją – ji vyksta visoje ES. Tai savotiškos
„Interneto savaitės 2016“ VARŽYBOS tarp Europos šalių kovo 14-20 dienomis. Ir Lietuva lenktyniauja su
kitom šalim. Visi, kas tik gali, prašom užpildyti trumpą registraciją, pasirinkus savo šalį būtinai – taip Lietuva
gaus + dalyvių skaičių, ir matysim, kaip kitos šalys registruojasi.
Užsiregistruoti „Interneto savaitės 2016“ dalyvių SKAIČIUOKLĖJE:
www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=35be75cb-ae6c-4772-ad56-9a73ce397a31
Kviečiame būtinai dalyvauti: už Lietuvą!
4) Kovo 14-20 d. prašome visų, kas tik gali – mokytojų ir mokinių – užpildyti TESTĄ „Ar esi pasirengęs
įsidarbinti?“ http://www.skillage.eu, pasirinkus lietuvių kalbą. Priemonė skirta gyventojams nuo 16 metų.
5) Kovo 14-20 d. pasitikrinti ŽINIAS apie bendradarbiavimo internete priemonių naudojimą.
http://www.ecdl.lt/online4edu-testas (pasirinkti lietuvių kalbą)
6) Kovo 14-20 d. paraginkite jaunuolius prisijungti prie ES jaunimo profesinio tinklo http://yourock.jobs/ čia jie išmoks rašyti CV. Parengta ir lietuvių kalba.
„YouRock“ – tai jaunimo profesinis socialinis tinklas, kuris išmokys atrasti, įsivertinti ir patraukliai
darbdaviams pateikti savo turimus įgūdžius, ir kuris labai pravers ieškant darbo vasarai ar pabaigus mokyklą.
Jaunuoliams siekiama parodyti, kad jie turi darbo įgūdžių, kurie dažnai slypi kasdienėse veiklose, ir suteikti
jiems priemonių aprašyti šiuos įgūdžius darbdaviams suprantama kalba. Sudaroma jaunuolio gebėjimų
diagrama ir išryškinamos jo stipriosios savybės.
Sukurti savo profilį ES JAUNUOLIAMS skirtame naujame profesiniame soc. tinkle yourock.jobs.
„YOUROCK“ paslauga skirta parodyti visus savo darbo įgūdžius ir padėti aprašyti juos darbdaviams
suprantama kalba. Sistemoje naudojami šešių rūšių įgūdžiai: vadovavimo, bendravimo, analitiniai, kūrybos,
techniniai ir organizaciniai. Jaunuolio darbo patirties aprašymas bus pateiktas grafine forma pagal šias įgūdžių
grupes.
7) Kovo 14-20 d. kviečiame registruoti savo „Interneto savaitės“ renginį (pamoką, valandėlę, pokalbį ar pan.),
ir jis bus paskelbtas svetainėje epilietis.eu. Renginio registracijos forma:
http://langasiateiti.epilietis.eu/index.php/lt/gow2016. Labai prašysime bent po vieną nuotrauką iš renginio su
pavadinimu.

8) Kovo 17 d. 10:30 val. internetinis seminaras „Asmens tapatybės saugumas“ 13-15 m. moksleiviams.
Pranešėja Rugilė Butkevičiūtė, Lietuvos vartotojų institutas.
Prašome pasidalinti šia informacija savo mokyklų bendruomenėse, esant galimybei į savo svetaines įsikelti
„Interneto savaitė 2016“ logotipą, ir paraginti visus aktyviai dalyvauti šios iniciatyvos metu skelbiamose
akcijose.

