
įgyvendintas pusantrų metų trukęs projektas 
„Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui"

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji bi
blioteka siekdama stiprinti jaunimo inovatyvius 
techninius gebėjimus, populiarinti informacines 
ir ryšių technologijas (toliau -  IRT) nuo 2015 m. 
gegužės mėn. vykdė projektą „Mobili inova
tyvių  technologijų  laboratorija jaunimui". 
Projektas orientuotas j jaunimą (8-12 klasių), 
veiklos vyko Šiaulių ir Telšių regionuose. Labo
ratorijos mobilumas suteikė galimybę pasiek
ti didžiausią skaitmeninę atskirtį patiriančius 
moksleivius.

Išmaniosiomis technologijomis ir programo
mis išmoko naudotis daugiau nei trys tūkstan
čiai moksleivių, kvalifikaciją kėlė mokytojai ir 
bibliotekininkai.

Projekto metu gimnazistai mokėsi kurti filmu
kus iPAD planšetėmis ir naudoti papildytą rea
lybę, vieną pažangiausių šių laikų technologijų 
mokymuisi. Kūrė savo elektronines knygas, QR 
kodus, mokėsi 3D grafikos modeliavimo, kūrė 
virtualius trimačius 3D modelius, kurie vėliau 
buvo spausdinami 3D spausdintuvu. Konstra
vo robotus ir juos programavo, robotai rungė
si sumo- robotų varžybų ringe. Varžybų ir kitų 
konkursų (kurtų filmukų, 3D modelių) nugalė

tojai buvo apdovanoti prizais.
Siekiant prisidėti prie tikslingo profesinio 

orientavimo, buvo organizuojamos technolo
gijų verslo atstovų paskaitos jaunimui apie IRT 
verslo perspektyvas ateityje.

Nors projektas buvo orientuotas į gim na
zijose besimokantį jaunimą, susidomėjimas 
projektu ir mobilios laboratorijos galimybėmis 
išaugo, todėl pristatymai ir įvairūs užsiėmimai 
pradėti organizuoti įvairioms amžiaus ir socia
linėms grupėms. Užsiėmimų metu vaikai suži
no robotų veikimo principus, dalyvauja robotų 
varžybose, viktorinose, parengtose „Kahoot" 
programa. Vaikai išbando 3D grafikos progra
mėlę „Quiver", kurios pagalba atgyja piešiniai, 
programėlę MSQRD, kuri leidžia realiu metu, 
naudojant įvairius filtrus, telefono ar planšetės 
ekrane keisti savo veidą. Vaikams pristatomas 
3D spausdintuvas. Kiekvienam individualiai 
suteikiama galimybė valdyti BB-8 robotą žaislą. 
Tokio pobūdžio užsiėmimai tapo labai populia
rūs ieškant įdomios veiklos netradicinei pamo
kai, vasaros stovyklų metu ir pan.

Projekto metu įsigytos planšetės jau naudo
jamos ir gyventojų mokymuose. Šie mokymai

papildo jau ne vienerius metus organizuojamus 
nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus, 
skirtus kiekvienam žmogui, norinčiam išmok
ti naudotis kompiuteriu ir darbe, ir namuose, 
patobulinti įgūdžius, dirbant su skirtingomis 
programomis bei gauti atsakymus į iškilusius 
klausimus. Visa informacija bibliotekos inter- 
netinėje svetainėje www.savb.lt.

Projekto metu parengta mokomoji medžiaga 
suteiks galimybę mokytojams vesti netradicines 
pamokas bibliotekose naudojant modernias 
technologijas, o mobili laboratorija suteiks ga
limybę pasiekti nuo didmiesčių nutolusias re
giono bibliotekas.

Projekto partneriai -  Všį „Išmanioji moky
kla", Všį Šiaurės Lietuvos kolegija, UAB„AVAD 
Baltic", Telšių rajono savivaldybės Karolinos 
Praniauskaitės viešoji biblioteka.

Projektą finansuoja Bibliotekos pažangai 2 
ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projektą remia JAV ambasada Lietuvoje.
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