KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS
Laisvalaikis internete
(Programos pavadinimas)
1. Programos lektorius:
Eil. nr.

Vardas, pavardė
Jolanta Gorskienė

1.

Pareigos

Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir
kt.)

Vyresn.
bibliotekininkė

1988 m. – iki dabar Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyresn.
bibliotekininkė
Nuo 2014 m. parengtos ir dėstomos programos
bibliotekoje:
1. Išmokime dirbti kompiuteriu (pradžiamokslis).
2. Microsoft Excel pradedantiesiems.
3. Darbas su Microsoft Word 2010 programa
(pradžiamokslis).
4. Individualūs mokymai ir konsultacijos.
2019-2021 m. projektas „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė
bendruomenė“. Vedami skaitmeninio raštingumo
mokymai suaugusiesiems.
1. Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas.
2. Laisvalaikis internetu.
3. Saugus apsipirkimas internetu.
4. „Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs
pristatymas“.
5. Pristatymų rengimas.
6. „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“.
7. „E. bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus
ir verslus!“.
8. Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas.

2. Programos tikslas:
Išmokyti naudotis pagrindiniais laisvalaikio informacijos ištekliais internete.

3. Programos uždaviniai:
Išmokyti planuoti kelionę savo ar kitoje šalyje, naudotis e. žemėlapiais, sudaryti maršrutą, nusipirkti viešojo
transporto (autobuso, traukinio) bilietą, surasti, rezervuotis ir nusipirkti lėktuvo bilietą, peržiūrėti skaitmeninę
orų prognozę pagal vietovę, lankytis virtualiuose turuose, parodose.
4. Programos trukmė:
5 ak. val.
5. Tikslinė auditorija:

Gyventojai.
6. Maksimalus dalyvių skaičius: 11
7. Programos turinys ir apimtis:
Eil.
nr.

Temų pavadinimai

Valandų skaičius
paskaitų

praktikumų

1.

Internetiniai žemėlapiai:
paieška pagal adresą, įmonės pavadinimą;
maršruto sudarymas;
realios gatvės vaizdo sudarymas;
žemės rutulio žemėlapis-3D Google Žemė;
programėlės išmaniajame įrenginyje: „Google
Maps“, „Waze“, „Maps.me“;
interaktyvių žemėlapių pavyzdžiai.

0,30

1

2.

Viešojo transporto maršrutai:
maršruto sudarymas;
maršrutai skirtinguose miestuose;
traukinio, autobuso bilietų įsigijimas;
pavežėjų paslaugos;
naudingos programėlės.

0,20

0,40

3.

Orų prognozės:
populiariausios interneto svetainės;
orų prognozių programėlės.
Turizmas Lietuvoje:
įvairios svetainės apie turizmą Lietuvoje;
virtualūs turai, virtualios parodos;
interaktyvūs žaidimai.
Kelionės kitoje šalyje:
lėktuvo bilieto paieška ir rezervacija;
viešbučio paieška ir rezervacija
www.booking.com;
Europos sveikatos draudimo kortelės
užsakymas internetu;
automatinė internetinė vertyklė;
naudingos programėlės.
Laisvalaikis:
renginių paieška;
bilietai į renginius;
renginių programėlės;
dovanos internetu;
naujienų portalai;
filmai ir muzika internetu;
naudingos programėlės.
IŠ VISO:

0,20

0,20

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1,20

1,6

3,40

4.

5.

6.

8. Metodai:
Eil. nr.

Metodo tipas
(pasyvus / aktyvus)

Metodo pavadinimas

1.

Pasyvus

Teorinė paskaita

2.

Aktyvus

1. Praktinis užsiėmimas.
2. Konkrečių pavyzdžių
analizė.
3. Diskusija.
4. Savarankiškas darbas
kompiuteriu.

Pastabos

9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga):
Priemonės pavadinimas

Priemonės paskirtis

Eil.
nr.
1.

Teorinės medžiagos konspektai (skaidrės)

Vizualinis medžiagos pateikimas

2.

Praktinės užduotys

Teorinės medžiagos įsisavinimas

10. Mokymų metu ugdomos kompetencijos:
Kompetencijos

Pažymėti
X

Pastabos (rekomenduojama detaliau įvardinti
kokias kompetencijas įgis asmuo baigęs
programą)

Bendrosios kompetencijos

1. Komunikavimo kompetencija.
2. Mokėjimas mokytis (bendravimo įgūdžių
kompetencija).
3.Kūrybiškumo kompetencija.
4. Kultūrinis ir meninis raštingumas.

Specialiosios kompetencijos

1. Skaitmeninis raštingumas (pažinimo
kompetencija).
2. Technologijų valdymo kompetencija.
3. Informacijos valdymo ir jų pritaikymo savo
veikloje kompetencija.

Kita (jei netiko aukščiau pateiktos
kompetencijos)
11. Literatūros šaltinių sąrašas:
1. Traukinio bilietas internetu. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=K0IPu4w8f6A;
2. Pavežėjų paslaugos. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=aQx_zwVvHpU;
3. „Ekspertai pataria“: Kelionės po Lietuvą: ką įdomaus pamatyti?. Prieiga per internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=92YAOzbmK74;

4. Kalbos vertėjo programėlės. Prieiga per internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=nEJlGETkhOw;
5. Kaip veikia „Gera dovana“? Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=pA1mIIpNwfk;
6. Laisvalaikio dovanos.lt. Prieiga per internetą: https://www.youtube.com/watch?v=GgwX8fTn82Q;
7. Dainų atpažinimo programėlė. Prieiga per internetą:
https://www.youtube.com/watch?v=jFd5K_OrNS8;
8. Paslaugos internete: informacija apie kultūros šaltinius internete. Prieiga per internetą:
https://www.smis.lt/index.php?r=courses/view&0=view&id=768&course=634;
9. Informacija apie aktyvų laisvalaikį. Prieiga per internetą: https://www.epilietis.eu/kursai/informacijaapie-aktyvu-laisvalaiki/;
10. Planuokime laisvalaikį internetu. Prieiga per internetą:
https://mokymai.vipt.lt/sites/default/files/inline-files/Planuokime_laisvalaiki_%20internetu.pdf.

1. Siūlomi programos vertinimo ekspertai:
Vardas, pavardė

Eil.
Nr.
1.

Gitana Užkurėlienė

2.

Daina Bandaravičiūtė

Programą parengė:
Jolanta Gorskienė
(Vardas, pavardė)
Vyresn. bibliotekininkė
(Pareigos)
Vartotojų aptarnavimo skyrius
(Skyriaus, padalinio pavadinimas)

Atstovaujamos institucijos,
organizacijos pavadinimas
Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės viešoji
biblioteka
Kauno apskrities viešoji
biblioteka

Pareigos
Vyr. bibliotekininkė

Vyr. bibliotekininkė laikinai
einanti vedėjo funkcijas
Informacinių paslaugų
skyrius

