
 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Projektas „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“ 
 
Projekto įgyvendinimo laikas: 2013 m. spalio – lapkričio mėn. 
Projekto vykdytojas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka. 
Projekto partneriai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras, Kretingos rajono pedagogų 
švietimo centras. 
Projekto tikslinė grupė: pedagogai, vyresnių klasių moksleiviai. 
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.  
 
Tikslas – suteikti žinių apie svarbiausius interneto šaltinius, skirtus švietimui, mokymuisi ir 
studijoms bei ugdyti gebėjimus naudotis elektroniniais katalogais. 
 
 
 
Uždaviniai: 

 Organizuoti informacinio raštingumo mokymus gimnazijų vyresniųjų klasių 
moksleiviams ir pedagogams, siekiant supažindinti su mokslui ir studijoms reikalingais 
kokybiškais interneto šaltiniais. 

 Skleisti ir populiarinti Lietuvoje sukurtus kokybiškus ir patikimus skaitmeninės informacijos 
šaltinius bei bibliotekų elektronines paslaugas, bibliotekose prenumeruojamas duomenų 
bazes. 

 Ugdyti gebėjimus bei skatinti naudotis sukurtais skaitmeninės informacijos šaltiniais bei 
elektroniniais katalogais. 

 
Rezultatai: 
 Mokytojams 

 Bendradarbiaujant su Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru, Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centru suorganizuoti mokymai įvairių disciplinų pedagogams. 12 
užsiėmimų Klaipėdos mokyklose, kuriuose dalyvavo 287 pedagogai ir 5 užsiėmimai 
Kretingoje, dalyvavo 72 pedagogai. Kiekvienam mokytojui įteikta padalomoji – mokomoji 
medžiaga „Kai Google nepadeda!“.  
Klaipėdoje mokymai vyko: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre, „Verdenės“ 
progimnazijoje, Maksimo Gorkio vidurinėje mokykloje, „Varpo“ gimnazijoje, Vitės 
pagrindinėje mokykloje, „Gilijos“ pradinėje mokykloje (2 k), „Žaliakalnio“ gimnazijoje, 
H.Zudermano gimnazijoje, „Aitvaro“ gimnazijoje, Tauralaukio progimnazijoje, Gedminų 
pagrindinėje mokykloje.   
Kretingoje mokymai vyko: Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje, Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centre, Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje, Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centre, Vydmantų vidurinėje mokykloje. 

 
 

Moksleiviams 
 Gimnazijų vyresniųjų klasių moksleiviams suorganizuoti skaitmeninės informacijos 

paieškos užsiėmimai „Kai Google nepadeda!“. 7 užsiėmimuose dalyvavo 144 moksleiviai. 



Užsiėmimai vyko: H.Zudermano, „Žaliakalnio“, „Aukuro“, „Ąžuolyno“, „Varpo“  ir 
Vytauto Didžiojo gimnazijose. 

 Gruodžio mėn. vyko konkursas – protų mūšis „Pamatuok savo žinias“. Geriausiems 
moksleiviams įteikti prizai: išorinės laikmenos (išoriniai kietieji diskai, USB atmintukai). 

 
 

Baigėsi konkursas - protų mūšis „Pamatuok savo žinias“ 
Gruodžio 3-5 d. Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė moksleivius ir studentus 
dalyvauti konkurse – protų mūšyje „Pamatuok savo žinias“, siekiant išsiaiškinti geriausią naršymo 
ekspertą. Protų mūšio rezultatai parodė, kad perprasti interneto džiungles gali toli gražu ne 
kiekvienas. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir atsiuntusiems atsakymus arba bandžiusiems ieškoti 
atsakymus. Deja 100% teisingų atsakymų nesulaukėme nė vieno. 
 
Sveikiname laiminguosius: 
 Natalją Čerkasovą, 
 Eveliną Burbaitę, 
 Deividą Daubarį 
 Vismantą Turauską. 
 
Konkurse dalyvavo moksleiviai ir studentai iš „Aukuro“,  „Varpo“, Vydūno, Hermano Zudermano, 
„Žaliakalnio“ gimnazijų, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Klaipėdos universiteto. 
Protų mūšis organizuotas pagal projektą „Kai Google nepadeda, padės Biblioteka!“. Projektą iš 
dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. 
 
 
Projektą vykdė Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka www.biblioteka.lt 
  


