
 

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO 

MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE 

Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, daugumoje visos šalies bibliotekų rengiami nemokami 

skaitmeninio raštingumo mokymai. Juose gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, vyresni nei 18 metų. Mokymai skirti 

asmenims, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių, o taip pat norintiems pagilinti ar atnaujinti turimas 

skaitmeninio raštingumo žinias. Mokymai vyks iki 2021 m. vasario. 

Pradedančiųjų mokymų programa trunka 18 val. Jos dalyviai įgis pagrindinių naudojimosi skaitmeniniais 

įrenginiais (kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais) žinių ir įgūdžių, mokysis rengti 

tekstinius dokumentus, saugiai ir atsakingai naršyti internete, ieškoti aktualios informacijos, naudotis e. valdžios, e. 

verslo ir e. laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija bei bendrauti internetu su kitais.  

Asmenys, norintys pagilinti skaitmenines žinias, kviečiami dalyvauti penkiose skirtingose 6 val. trukmės 

programose: „Būk aktyvus, unikalus ir verslus”, „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas”, „Atsakingas turinio 

skelbimas internete ir saugus naršymas”, „Inovatyvus savęs pristatymas” ir „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas ir 

saugus dalijimasis”. Išsami informacija apie kiekvieną programą skelbiama https://mokymai.vipt.lt/. 

Dalyviams išduodami pažymėjimai, suteikiama mokomoji medžiaga. 

Visi mokymai vyksta viešosiose bibliotekose ir jų kaimiškuosiuose filialuose. Į mokymus galima registruotis 

telefonu: 8620 20 961, e. paštu: mokymai@vipt.lt  

Maloniai prašome šia informacija pasidalinti su kitais asmenimis, pakviesti juos stiprinti skaitmeninio 

raštingumo gebėjimus ir registruotis į mokymus. Prie šio laiško pridedame išsamius skaitmeninio raštingumo programų 

aprašus bei pageidaujančių mokytis asmenų registracijos formą. 

Projektu „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” siekiama 

skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, 

į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Projektas finansuojamas Europos 

regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Daugiau apie projektą – prisijungusi.lt.   

Skaitmeninio raštingumo mokymus organizuoja asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su 

partneriais UAB „Baltijos kompiuterių akademija”, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir VŠĮ „Informacinių 

technologijų institutas”.  

 

Asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ direktorė 
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