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Projektą įgyvendina:
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Projekto partneriai:

Vilniaus universitetas, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji 

biblioteka, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, 

Kauno apskrities viešoji biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka



Projekto tikslinė grupė: Lietuvos apskričių ir 

savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai, mokyklų 

bibliotekininkai.



Projekto metu ŠAVB organizavo penkių temų mokymų ciklą:

 Tarnybinis protokolas ir etiketas

 Bendravimo kultūros psichologiniai aspektai. Mobingas

 Debesų technologijos

 Projektų rengimas ir valdymas

 Edukacinių užsiėmimų organizavimas



Projekto rezultatai

Organizuota mokymų  - 13

Regiono ir ŠAVB bibliotekininkams – 8

Mokyklų bibliotekininkams – 5

Projekto įgyvendinimo vieta:

Šiaulių apskr. Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Telšių raj. švietimo centras

Telšių raj. sav. K.Praniauskaitės biblioteka

Radviliškio raj. švietimo centras

Joniškio raj. sav. J.Avyžiaus viešoji biblioteka

Pakruojo raj. sav. Juozo Paukštelio viešoji biblioteka

Bendras dalyvių skaičius  - 222

Regiono bibliotekose  - 53

ŠAVB  - 109

Švietimo centruose - 60



Mokymuose aktyviai dalyvavo mokyklų bibliotekininkai.

Seminarus išklausė šiomis temomis:

Projektų rengimas ir valdymas

Debesų technologijos

Apmokyta :

Telšių raj., Radviliškio raj., Šiaulių raj., Plungės raj.,  

mokyklų    bibliotekininkai - 73

regiono ir ŠAVB bibliotekininkai - 149



ANKETINĖ APKLAUSA

Dalyvavo 222 dalyviai. Mokymo dalyviams 

pagal 10 balų sistemą buvo parengtos anketos 

pagal pateiktus klausimus











Mokymai „Projektų rengimas ir valdymas. Praktika“
Pakruojo raj. sav., Joniškio raj. sav., Šiaulių raj. sav. bibliotekininkams 





Apibendrinimas

Dalyviams patiko paprastai, praktiškai, lakoniškai, suprantamai pateikta medžiaga „Paprastas, suprantamas 
informacijos pateikimas“, bei medžiagos pateikimo forma, „Labai gražiai pateikė seminaro medžiagą“.

Patiko ir teorinių žinių pritaikymas praktikoje, praktinio patyrimo sėkmės ir nesėkmės, sėkmingų projektų 
aptarimas, kitų rekomendacijų aptarimas.

Labiausiai patiko lektorės kompetentingumas, gebėjimas parteikti informaciją, paprastai išdėstyti mokomąją 
medžiagą. Ji buvo labai konkreti, mokanti bendrauti, kalbėjo aiškiai, labai vaizdingai „realiais pavyzdžiais, nurodė 
šaltinius, kuriuose reikia ieškoti informacijos, kalbėjo būtent apie tai, kas aktualu šiomis dienomis.

Seminaro dalyviams labiausiai patiko projektų pristatymas (apie 40 %), pati dėstymo medžiaga, dėstymo 
metodika, rašoma, kad patiko „puiki pateikimo strategija“, „pats mokymų perteikimas“. Buvo suprantamas 
medžiagos išdėstymas, nuoseklumas, diskusijų plėtotė.

Dalyviams patiko ir seminaro atmosfera - bendravimas, nuotaikos. Buvo ir kam viskas patiko, o kai kam „laikas 
neprailgo“. „Tikiuosi pritaikysiu darbe“ rašė viena dalyvė. Seminaro dalyviams patiko ir pati lektorė, jos 
asmeninės savybės t.y. balsas, puikus bendravimas, aiškus ir nuoseklus, išsamus seminaro medžiagos išdėstymas, 
paremtas praktiniais pavyzdžiais, išsamūs atsakymai į konkrečius, praktinius klausimus.

Daugelyje anketų akcentuojamas seminaro naudingumas.



Edukacinių užsiėmimų organizavimas



Seminaro dalyviams labiausiai patiko paskaitų struktūra, temų konkretumas,

„susisteminta medžiaga nuo pradžios žingsnių iki išdėstymo ir rezultato“,

patirties sklaida ir jos aptarimas. Dalyviai rašo, kad patiko „aiškiai su pavyzdžiais

dėstoma medžiaga“, „ daug pavyzdžių konkrečių iš praktikos, gyvenimiškos

patirties“.

Net 60 %, dalyvių patiko praktiniai, edukaciniai užsiėmimai , praktinės užduotys

grupėse. Patiko edukacinės programos struktūros kūrimas‚ „labiausiai patiko

programų kūrimas, jų apibendrinimas“. Kai kurie dalyviai išskirtinai akcentavo

„ekologiškų aliejų degustavimą ir kremų gamybą“.

Dalyviams patiko ir pati lektorė, jos profesionalumas, kompetencija,

dalykiškumas. Daugelis minėjo, kad „puiki lektorė“. Ji gerai dėstė tiek teoriją,

tiek praktinę dalį.

„Labai viskas patiko, netradicinis seminaras, pažintinis edukacinis renginys“ -

rašė viena dalyvė.



Tarnybinis protokolas ir etiketas



Labai gerai parinktos pagrindinės seminaro temos. Jos

aiškiai ir suprantamai išdėstytos, o pateiktos įdomiai,

laisvai. Buvo neformali bendravimo atmosfera. Konkrečiai

paminėtos patikusios temos: keitimosi vizitinėmis

kortelėmis etiketas, įvaizdžio formavimas, svečių

priėmimas, aprangos kodas, skambučių reikšmė. Dar

patiko pratimai, praktiški pavyzdžiai, situacijų analizė.



Debesų technologijos



Labai patiko medžiagos vizualizacija. Vieniems patiko „visos 

naujienos IT pasaulyje, kurios jau greitoje ateityje bus 

naudojamos masiškai“, kitiems patiko Microsoft, trumpa debesų 

technologijos istorija, OUTLOOK.com paslaugos, naujausios 

Google paslaugos, „Google“ paieškos įrankiai, Debesų 

technologijų paslaugų naudojimo pavyzdžiai „ Supratau apie 

„Debesų technologijas“, jų veikimo principą, susidariau 

vaizdą.....“, „Buvo naudinga ir įdomu sužinoti apie dar 

nebandytų informacinių technologijų galimybes“.



Bendravimo kultūros psichologiniai aspektai. 

Mobingas



Daugeliui labai patiko lektoriaus profesionalumas,

komunikabilumas, mokėjimas medžiagą pateikti įdomiai,

patraukliai, Lektorius lengvai, šiltai, betarpiškai bendravo.

Patiko „dėstytojo sugebėjimas paprastai, aiškiai ir su

humoru išdėstyti medžiagą“, „Labai gerai, jog nedėsto

teorinės medžiagos, o ją pateikia per pavyzdžius“.

Trečdaliui dalyvių patiko pritaikyti pavyzdžiai iš gyvenimo

„Labai įdomiai pateikta informacija, pateikiant

gyvenimiškus pavyzdžius“. Viena dalyvė net pažymi , kad

„Lektorius labai įdomus žmogus“.

Iš patikusių temų konkrečiai paminėtos: žmogaus būsenų

apibūdinimas ir jų atpažinimas, konfliktinių situacijų

valdymas, diskusija apie asmenybę, bendravimo

psichologijos kultūra, bendravimo dėsniai, bendrauti

padedančios ir trukdančios nuostatos, mobingo tema.



Planuojami  2016 m. mokymai

Darbo teisė

Sudėtingi vartotojai bibliotekoje: bendravimas ir 

aptarnavimas

SVB kraštotyros išteklių ir plėtros tendencijos

Rankraštinių dokumentų tvarkymas

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursas



Ačiū už  dėmesį 



