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KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMOS TEIKIMO APRAŠAS 

Populiariausi socialiniai tinklai pradedantiesiems 

1. Programos lektorius(-iai): 

 

Eil. nr. Vardas, pavardė Pareigos Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir 

kt.) 

1. Jolanta Gorskienė 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). 

2019-2021 m. projektas „Prisijungusi Lietuva: 

efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 

bendruomenė“. Vesti 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: 

Supažindinti mokymų dalyvius su socialiniais tinklais Facebook, Pinterest, Instragram, YouTube, jų 

naudojimu, galimybėmis, nauda asmeniniame, socialiniame gyvenime. 

 

 

3. Programos uždaviniai: 

Susipažinti su socialiniais tinklais, suprasti jų veikimo ir naudojimo principus, socialinių tinklų naudą ir 

trūkumus, suprasti saugaus naudojimosi socialiniais tinklais būdus. Mokėti užsiregistruoti, gebėti atlikti 

reikiamus nustatymus socialiniuose tinkluose, atitinkančius saugaus naudojimosi reikalavimus 

4. Programos trukmė: 

6 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. Socialiniai tinklai: istorija; paskirtis; virtualios 

bendruomenės; verslas, politika, nuomonės 

formuotojai ,dezinformacija, netikri profiliai, 

virusinio turinio atpažinimas 

Vartotojų keliamas turinys į socialinius tinklus: 

nuotraukos, vaizdo įrašai, komentarai 

20 min 10 min. 

2. Socialinis tinklas Facebook: vartotojo sąsajos 

kūrimas, registracija, profilis, privatumas, 

saugumas. 

30 min. 40 min. 

3. Facebook pagrindinis puslapis: draugų 

ieškojimas, kvietimas draugauti, būsena, 

nuotraukos, reagavimas, kitų naudotojų 

stebėjimas, vertinimas, komentavimas, grupių 

paieška ir kūrimas, informacijos dalinimasis 

30 min 40 min. 

4. Facebook asmeninis bendravimas: 

(Messenger) programos parsisiuntimas 

mobiliuosiuose įrenginiuose, prisijungimas tik 

prie programos, kontakto paieška, tekstas, failų 

prikabinimas, jaustukai. 

30 min. 40 min. 

 Facebook naudojimosi instrukcijos: aprašymai, 

pamokos internete, Facebook pagalbos centras 

20 min.  

 Socialinis tinklas Pinterest: paskirtis, 

Pinterest vartotojo sąsajos kūrimas, registracija, 

profilis, nustatymai 

30 min 40 min. 

 Pinterest aplinka, naudojimas, paieška.  

 

20 min. 40 min. 

 Pažintis su vaizdo įrašų dalijimosi svetaine 

Youtube. 

20 min. 30 min. 

 Vartotojo aplinka: vaizdo įrašų paieška, 

peržiūra, mėgstamų įrašų sąrašų sudarymas. 

Youtube kanalų prenumerata, Vaizdo įrašų 

įkėlimas į Youtube. 

20 min. 40 min. 



 Instagram vaizdų dalijimosi svetainė: 

prisijungimas, naudotojo profilio nuostatos. 

Sekėjų prenumerata 

20 min. 30 min. 

 Nuotraukų dalijimasis ir įrašų kūrimas 

Instagram 

20 min 30 min. 

IŠ VISO: 2,60 3,40  

 

8. Metodai: 

Eil. nr. Metodo tipas 

(pasyvus / aktyvus) 

Metodo pavadinimas Pastabos 

1. Pasyvus Teorinė paskaita Teorinės medžiagos demonstravimas skaidrėse. 

2. Aktyvus 1. Praktinis užsiėmimas. 

2. Konkrečių pavyzdžių       

analizė. 

3. Diskusija. 

4. Savarankiškas darbas 

kompiuteriu. 

Konsultuojama tiesioginių mokymų metu, esant 

poreikiui - el. paštu, telefonu. 

 

9. Priemonės (mokymo ir mokymosi medžiaga): 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės paskirtis 

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. Nuolatinio (visą gyvenimą)  

    mokymosi kompetencija. 

2. Komunikavimo kompetencija. 

3. Mokėjimas mokytis (bendravimo  

    įgūdžių kompetencija). 

Specialiosios kompetencijos  1. Skaitmeninis raštingumas (pažinimo  

    kompetencija). 

2. Technologijų valdymo kompetencija. 

3. Informacijos valdymo ir jų pritaikymo  

    savo veikloje kompetencija. 

4. Gebėjimas analizuoti ir vertinti  

    situaciją. 

Socialinės kompetencijos  1.Sąmoningas, atsakingas, aktyvus bendruome-  



 

 

    nės narys.         

 2. Dalyvauja visuomenės, bendruomenės    

     gyvenime. 

3. Komunikavimo kompetencija. 

 

11. Literatūros šaltinių sąrašas:  

 

1. Mano virtualieji aš : kaip socialiniai tinklai keičia gyvenimą, darbą ir pasaulį / Matthew Fraser,  

Soumitra Dutta. - Vilnius, [2010]. - 476, [1] p.  

2. Rekomenduojami „Facebook“ saugumo nustatymai. Prieiga internetu:  

https://www.esaugumas.lt/articles/rekomenduojami-facebook-saugumo-nustatymai 

3. Kaip pašalinti „Facebook“ paskyrą. Prieiga internetu: https://www.esaugumas.lt/articles/kaip pasalinti-

facebook-paskyra 

4. Kaip saugiai naudotis programėle „Facebook Messenger". Prieiga per internetą:  

https://esaugumas.lt/naujienos/kaip-saugiai-naudotis-programele-facebook-messenger 

5. Facebook pagalbos centras: https://lt-lt.facebook.com/help 

6. Pinterest pagalbos centras: https://help.pinterest.com/en?source=gear_menu_web 

7. Instagram pagalbos centras: https://help.instagram.com 

8. Kaip naudotis INSTAGRAM programėle? https://www.youtube.com/watch?v=gaXpKm5Vz4o 

9. How to Use Instagram for Beginners in 2021 https://www.youtube.com/watch?v=no55N1sHjT8 

10. Kaip saugiai naudotis programėle „Instagram“ https://www.esaugumas.lt/articles/kaip-saugiai 

naudotis-programele-instagram 

11. YouTube žinynas https://support.google.com/youtube#topic=9257498 

12. YouTube pagalbos vaizdo įrašai  

https://www.youtube.com/channel/UCMDQxm7cUx3yXkfeHa5zJIQ 

13. Įvairialypė terpė: Vaizdo medžiagos montavimas ir paskelbimas internete: mokymosi programa  

https://www.smis.lt 

14. Kaip naudotis nemokama „YouTube“ garso biblioteka: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ImplupR6-k 

15. Kaip tinkamai įkelti vaizdo įrašą į „YouTube“? https://www.nbranded.lt/kaip-tinkamai-ikelti-vaizdo 

irasa-i-youtube/ 

 

 

1. Siūlomi programos vertinimo ekspertai: 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujamos institucijos, 

organizacijos pavadinimas 

Pareigos 

1. Gitana Užkurėlienė 

 

Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka 

VAS skyriaus vadovė 

2. Rasa Milerienė 

 

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji biblioteka 

vyr. metodininkė 

 

Programą parengė: 

Jolanta Gorskienė 

 

Vyresn. bibliotekininkė 

Vartotojų aptarnavimo skyrius 
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