EDUKACINĖ PROGRAMA

„Noriu į biblioteką!“
(elektroninės bibliotekos paslaugos mažiesiems)
1. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Šiandien informacinės technologijos žmogaus gyvenime užima svarbią vietą, o sparčiai joms
tobulėjant, atsiranda vis įvairesnių sričių, kuriose jos tampa būtinos. Žmogus šiomis technologijomis
pradeda naudotis jau nuo ankstyvos vaikystės, vėliau jos reikalingos mokymosi procese. Biblioteka
kaip moderni, prisitaikanti prie šiuolaikinių vaikų ir jaunimo poreikių institucija, privalo teikti
elektronines paslaugas, atsižvelgdama į vaikų amžių, ugdymo pakopą, kūrybinės saviraiškos
reikmes ir tam panaudoti naujausias turimas informacines technologijas. Todėl edukacinė programa,
skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių mokiniams, leidžia įdomiai, patrauklia forma
supažindinti šio amžiaus tarpsnio vaikus su jiems skirtomis bibliotekos elektroninėmis paslaugomis,
skatina lankytis bibliotekoje, ugdyti savo gabumus, moko ieškoti ir rasti reikiamą informaciją ir ją
panaudoti.
2. Programos tikslas
Pristatyti ir populiarinti bibliotekos elektronines paslaugas, skirtas priešmokyklinio amžiaus
vaikams ir pradinių klasių moksleiviams, patrauklia forma, panaudojant žaidybinius elementus ir
informacines technologijas, mokyti jomis naudotis skaitymo, mokymosi, savęs pažinimo, įdomaus
laisvalaikio praleidimo srityse.
3. Programos uždaviniai
1. Panaudojant bibliotekoje turimas informacines technologijas, supažindinti priešmokyklinio
amžiaus vaikus ir 1–4 klasių mokinius su bibliotekos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
2. Patrauklia forma mokyti ir skatinti vaikus dažniau jomis naudotis pažintiniais, laisvalaikio
praleidimo, meninės kūrybos, skaitymo tikslais.
3. Teikti praktinę pagalbą vaikams naudojantis informacinėmis technologijomis bibliotekoje.
4. Pristatyti biblioteką kaip šiuolaikišką erdvę vaikų laisvalaikio, mokymosi, meninės saviraiškos,
savęs tobulinimo vietą, kelti bibliotekos populiarumą jaunesnio amžiaus vaikų tarpe, skatinti
lankytis bibliotekoje, naudotis jos elektroninėmis paslaugomis, skaityti knygas.

4. Programos turinys (įgyvendinimo etapai arba temos, trukmė ir užsiėmimų pobūdis (teorija /
praktika / kūrybinės užduotys).
1 etapas: Sveiki atvykę į biblioteką! Reali kelionė po vaikų literatūros skyrių: trumpa pažintis su
Vaikų literatūros skyriumi, ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1–4 klasių mokiniams skirtu knygų
fondu, skaitykla. Trukmė – 10 min.
2 etapas: Sveiki atvykę į biblioteką! Virtuali kelionė po vaikų literatūros skyrių:
Bibliotekos svetainė www.psvb.lt
Vaikų literatūros skyriaus puslapis
- Susipažinkime (pagrindinė vaizdinė, tekstinė informacija
svetainėje apie vaikų literatūros skyrių, kontaktai, įdomūs
faktai),

-

-

Kas čia yra? (paslaugos: abonementai, skaitykla, knygų fondai,
edukacinių programų pristatymas),
Ką čia veikiame? (paskutinių renginių peržiūra, virtualios vaikų
literatūros skyriaus parodos),
Vietelė tavo kūrybai (piešk, rašyk, fotografuok, atsiųsk, įkelk,
dalinkis),
Tai įdomu! (nuorodos: vaikų žurnalai, naujos knygos,
populiariausių žaidimų svetainės, knygų ir filmų herojų
svetainės).
Biblioteka facebook'e (www.facebook.com/psvb.lt ).

Trukmė – 15 min.
3 etapas: Žiniukų mokykla. Informacijos paieška ir naudojimas savo reikmėms
- Ieškok ir rasi! ( www.google.lt )
- Kas ta Vikipedija? ( www.wikipedia.lt )
- Nardymas po Pasvalią (www.pasvalia.lt )
- Klausk bibliotekininko realiai ir virtualiai.
Trukmė – 15 min.
4 etapas: Praktinės užduotys (priklausomai nuo turimo laiko, dalyviai pasirenka praktinę užduotį
pagal savo poreikius ir galimybes iš kelių variantų):
- Svajonių biblioteka. (nupiešk, parašyk apie savo svajonių biblioteką, matyk savo darbelį
virtualioje parodoje).
- Išbandyk jėgas super žaidime! ( edukaciniai žaidimai svetainėje www.pasvalia.lt )
- Apie ežiuką ir kitus sutvėrimus (paieška internete pagal duotą temą/žodį/klausimą)
Trukmė – 15–20 min.
5 etapas: Apdovanojimas: edukacinės programos pažymėjimų įteikimas, Vaikų literatūros skyriaus
informacinės ir reklaminės medžiagos (lankstinukų apie biblioteką, knygos skirtukų ir kt.)
dalinimas, padėka ir kvietimas apsilankyti bibliotekoje. Trukmė – 5 min.

5. Renginio vieta, data ir laikas
Edukacinė programa vyksta Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, taip
pat gali vykti informacijos ir mokymo skyriaus mokymų klasėje. Turint reikalingas technologines
priemones, edukacinę programą galima vesti ir mokyklose, atsisakant pirmojo etapo ir susitarus dėl
jo vedimo kitu laiku, prijungiant supažindinimą su bibliotekos skaitytojo pažymėjimu ir
dalyvaujančių vaikų registraciją į biblioteką (esant dalyvių pageidavimui ir tėvų sutikimui). Datą ir
laiką pasirenka programos dalyvių grupės vadovas (mokytojas ar kitas ugdymo specialistas),
suderinęs su programos vykdytoju.
6. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
6.1. Mokomoji medžiaga
Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos
pavadinimas

1.

2.

Sveiki atvykę į biblioteką! Reali
kelionė po Vaikų literatūros
skyrių.
Sveiki atvykę į biblioteką!
Virtuali kelionė po Vaikų
literatūros skyrių

Mokomosios
medžiagos
apimtis

Lankstinukai apie Vaikų literatūros
skyrių

1 lankstinukas
– 1 lapas

Interneto ištekliai:
www.psvb.lt
www.facebook.com/psvb.lt

Virtuali 2
interneto
svetainių

3.

Žiniukų mokykla. Informacijos
paieška ir naudojimas savo
reikmėms

4.

Praktinės užduotys

5.

Apdovanojimas

Interneto ištekliai:
www.google.lt
www.wikipedia.lt
www.pasvalia.lt
Interneto ištekliai:
www.pasvalia.lt
www.google.lt
informacinis Vaikų literatūros
skyriaus fondas skaitykloje
Informacinė, reklaminė Vaikų
literatūros skyriaus medžiaga,
pažymėjimai

apžvalga
4 interneto
svetainės

2 interneto
svetainės, 4-5
informacinio
pobūdžio
knygos iš
skaityklos
Lankstinukas
apie biblioteką
– 1 lapas,
knygos
skirtukas,
naudojimosi
biblioteka
taisyklės – 1
lapas ir kt.

6.2. Techninės priemonės
Multimedija, staliniai, planšetiniai kompiuteriai, bevielio interneto (WiFi) palaikymas, USB
atmintukas programos dalyvių atliktai užduočiai (piešiniams, rašiniams, surastai informacinei
medžiagai) išsaugoti ir perkelti.
6.3. Reikalingos priemonės (nurodyti, kokias priemones dalyvis turi atsinešti)
Programos vykdytojas pasirūpina spalvotu ir baltu popieriumi, flomasteriais, pieštukais, rašikliais,
reikalingais pirmajai užduočiai atlikti. Taip pat šias priemones gali atsinešti ir patys dalyviai.

7. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
1. www.psvb.lt
2. www.facebook.com/psvb.lt
3. www.pasvalia.lt
4. www.lt.wikipedia.org/wiki
5. www.google.lt
6. www.knyguklubas.lt
7. http://www.niekorimto.lt
8. http://www.lutute.lt
9. http://www.bitute.lt
10. http://www.flintas.lt
11. www.ibiblioteka.lt
8. Dalyviai: Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir I–IV klasių mokiniai, pedagogai, kiti
suaugusieji, susiję su vaikų mokymu ir ugdymu. Esant pageidavimui, programoje gali dalyvauti ir
mokinių tėvai, atėję kartu su vaikais.

Programos dalyvių tikslinės grupės

(Pažymėti X)

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ir I klasių mokiniai

X

II–V klasių mokiniai

X

V–VIII klasių mokiniai
IX–X klasių mokiniai
IX–XII klasių mokiniai
Kiti (nurodyti) pedagogai, tėvai, auklėtojai.

X

