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PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Bibliotekų specialistų mokymo programa

DARBAS SU NUOTRAUKŲ REDAGAVIMO PROGRAMA GIMP
(PRADŽIAMOKSLIS)

Programos tikslai – suteikti žinių apie nuotraukų redagavimo programą GIMP, supažindinti su 
pagrindiniais įrankiais, nustatymais ir programos panaudojimo galimybėmis.
Mokymo uždaviniai:

• sugebėti įdiegti nuotraukų redagavimo programą GIMP;
• sugebėti įdiegti pasirinktus priedus ir scenarijus;
• suprasti failo išsaugojimo ir eksportavimo skirtumus;
• mokėti naudoti pagrindinius programos įrankius;
• mokėti naudoti paveikslėlių sluoksnius;

Mokymo trukmė: 5 val.
Mokymo vieta: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių 
klasė arba Panevėžio veiklos teritorijos savivaldybės viešoji biblioteka.
Pradiniai reikalavimai mokymų dalyviams: elementarios naudojimosi kompiuteriu žinios.
Dalyvių skaičius: iki 11.

1. MOKYMO PROGRAMOS TURINYS IR APIMTIS
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1. GIMP – nuotraukų (paveikslėlių) redagavimo programa 0,25 1

kokia programos paskirtis ir panaudojimo galimybės;
GIMP programos atsiuntimas ir įdiegimas;
pagrindinių GIMP programos nuostatų peržiūra ir keitimas;
susipažinimas su pagrindiniais GIMP programos įrankiais ir dialogo langais.

2. Nuotraukų (paveikslėlių) redagavimas 0,75 3

failų formatai;
failo atvėrimas, išsaugojimas ir eksportavimas;
žymėjimo įrankiai;
dydžio keitimo įrankiai;
apkirpimo įrankiai;
darbas su sluoksniais;

Iš viso: 1 4

1 iš 2



2. METODINĖS PRIEMONĖS (MOKYMO IR MOKYMOSI MEDŽIAGA)

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Rengimo
metai

Apimtis Priemonės paskirtis

1. Teorinės medžiagos konspektai
Prieiga internete (http://mokymai.pavb.lt/)

2014 - Susipažinti su kurso teorija

2. Vaizdo pamokos
Prieiga internete (http://mokymai.pavb.lt/)

2014 >3 vaizdo
įrašai

(nuolat
pildoma)

Išmokti praktiškai valdyti 
GIMP programą

3. Naudingų nuorodų rinkinys
Prieiga internete (http://mokymai.pavb.lt/)

2014 - Rasti papildomos medžiags 
savarankiškam tobulėjimui

3. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO BŪDAI

Dalyvavusių kvalifikacijos kėlime specialistų apklausa. Anketos pildymas.

4. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Gimp pamokos. Prieiga per internetą: http://www.gimp.org/tutorials/

2. „GIMP Essential Training“ video pamokos. Prieiga per internetą: http://www.lynda.com/course-
tutorials/GIMP-Essential-Training/112673-2.html

Parengė:

Aivaras Neimontas
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Informacinio raštingumo koordinatorius-metodininkas

Programa parengta 2015 m. gegužės mėn. 4 d.
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