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1. Projekto pavadinimas:  Mobilieji prietaisai ir Web 2.0 – naujos skaitmeninių IKT technologijų diegimo 

galimybės Europoje 
2. Programa/projektas: Mokymosi visą gyvenimą programa 
3. Projektą koordinavusi institucija:  „Senioren – Lernen - Online“ (Vokietija, Kylis) 
4. Projekto koordinatorius Lietuvoje: Kristina Martinavičiutė, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų 

mokymo centras 
5. Bendra informacija apie projektą. Šis projektas yra aktualus savo nauju požiūriu į informacines ir 

komunikacines technologijas. Vykdydami projektą siekėme mokyti mokytojus ir besimokančiuosius sėkmingiau 
naudoti įvairius mobiliuosius prietaisus, planšetinius kompiuterius, elektroninių knygų skaitytuvus, „Web 2.0“ 
programą, „debesų“ kompiuteriją ir kitas, su informacinėmis technologijomis susijusias programas bei 
prietaisus („Facebook“, „Skype“, „google docs“, „Dropbox“).  
G. P. Bitės SMC ypač aktyviai dirbo su 50+ žmonėmis, kurie Lietuvoje jaučiasi nutolę nuo šių dienų naujų 
technologijų; mokėme senjorus naudotis įvairiomis programomis bei mobiliaisiais prietaisais, siekdami įtikinti 
kad šiomis priemonėmis yra lengva naudotis, jos gali pagerinti kiekvieno iš mūsų kasdienio bei profesinio 
gyvenimo kokybę.  
Projekto įgyvendinimo metu vyko įvairios veiklos: darbo grupėse buvo išbandyta „Skype“ programa 
išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, „debesų“ kompiuterija. Vyko praktiniai 
seminarai besimokantiesiems apie „Web2.0“ įrankius, planšetinių kompiuterių naudojimą, elektronines knygas. 
Kiekvienas projekto partneris sukūrė elektroninę knygą. Mokymo bei mokymosi patirtis buvo dokumentuojama 
naudojant įvairius „Web 2.0“ įrankius internetą palaikančiuose mobiliuosiuose telefonuose.  
 
Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Savo projektu mes stengėmės atsakyti į klausimus: 
kokia šių įrankių bei programų nauda mūsų tikslinėms grupėms ir kaip mes galime koordinuoti mokymosi 
procesą.  
Mokėmės patys ir mokėme kitus naudoti įvairius išmaniuosius įrenginius ir naudingas programas siekdami 
pagerinti gyvenimo kokybę asmeninėje ir profesinėje sferose. Projekto metu mokėsi skirtingo amžiaus bei 
socialinės padėties žmones, taip pat ir žmonės su specialiaisiais poreikiais.  
Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos: 1) darbo grupėse išbandyta „Skype“ programa išmaniuosiuose 
telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, „debesų“ kompiuterija, buvo keičiamasi patirtimi internetiniuose 
dienoraščiuose, „Facebook“ socialiniame tinklapyje, taip pat mokymosi grupių susitikimuose; 2) visose šalyse 
partnerėse buvo atliktas tyrimas, siekiant ištirti mobiliųjų įrenginių naudojimo poreikius. Remiantis atliktu 
tyrimu kiekvienoje šalyje partnerėje buvo organizuojami mokymai mokytojams bei besimokantiesiems: 
siekėme įvertinti kiekvieno besimokančiojo asmeninius poreikius ir įgūdžius klausimynais tam, kad galėtume 
pasirinkti tokius prietaisus ir programinę įrangą, kuri atitiktų kiekvieno įgūdžius bei poreikius ir taip labiau 
motyvuoti naudotis pasirinktais išmaniaisiais telefonais ir kitomis interneto ryšį palaikančiomis priemonėmis; 3) 
mokymų naudotis planšetiniais kompiuteriais metu parodėme mokytojams ir besimokantiesiems jiems 
naudingas nedideles taikomąsias programėlės („apps“) bei jų panaudojimo galimybes (pavyzdžiui, kaip taikyti 
pasakojimo metodą, naudojant audio bei video, mobilųjį telefoną arba derinti tai su „Web2.0“ teikiamomis 
galimybėmis; 4) skatinome mokytojus ir 50+- besimokančiuosius naudoti elektronines knygas ir jų skaitykles; 
mokėme skaityti ir sukurti elektronines knygas, naudotis elektroninių knygų nuoma.  
 

6. Projekto rezultatai. Projekto dalyviai dėka visų projekto metu esančių veiklų turi galimybę geriau įsisavinti 
naująsias technologijas ir panaudoti jas savo kasdieniniame gyvenime ir profesinėje veikloje. Buvo išverstas ir 
pritaikytas partnerių iš Suomijos sudarytas klausimynas, skirtas nustatyti besimokančiųjų poreikius 
kompiuterinio raštingumo srityje; organizuojami praktiniai seminarai. Buvo įsigyti 4 planšetiniai kompiuteriai, 
kuriais gali naudotis visi mokytojai ir besimokantieji, šie kompiuteriai taip pat yra naudojami praktinių 
užsiėmimų metu; sukurti internetiniai dienoraščiai, elektroninė knyga, testuojamos įvairios planšetinių 



kompiuterių ir išmaniųjų telefonų programėlė; o praktiniai seminarai kaip naudotis Microsoft 2.0 bendravimo 
tarpusavyje programa, tikrai pagerino darbo bei mokymosi kokybę.  
Bendri visų partnerių rezultatai: 1) praktinis seminaras kaip išmokti naudotis elektronine knyga, elektroninių 
knygų skaitykle. Internetinė knyga skirtingomis kalbomis; 2) kaip naudotis taikomąja programėle „QR-Codes“ 
(padeda nuskaityti kodus ir jų pagalba naudotis įvairia informacija); 3) prezentacija apie elektroninę knygą „Kaip 
pirkti e-knygą“; 4) projekto internetinis dienoraštis; 5) elektroninės knygos apie Troją, sukurtos Švedijos, 
Vokietijos, Lietuvos, Suomijos; 6) vestuvių knyga, skirta Andre (projekto partneris iš Vokietijos) vestuvėms, 
sukurta naudojantis dokumentų dalinimosi tarpusavyje taikomąja programa; 7) gimtadienio dainos skirtingomis 
kalbomis vokiečių partnerei, dainuota ir sukurta susitikimo Lietuvoje metu, naudojantis planšetiniais 
kompiuteriais; 8) taikomųjų programėlių (apps) naudingas sąrašas, surinktas visų partnerių; 9) kalbų mokymosi 
taikomosios programėlės, surinktos visų partnerių.  
 
patirtimi; 10) Elektroninė knyga kaip žodynas (kompiuteriniai terminai anglų ir lietuvių kalbomis). Žodyno 
mokiniams ir mokytojams kūrimas, elektroninės knygos kūrimas; 11) atlikto klausimyno 50+ ir 50- rezultatų 
apibendrinimas, pristatymas bendruomenei; 12) kursai 50+ besimokantiesiems, atsižvelgiant į jų poreikius. Pvz.: 
„kaip sumokėti mokesčius internetu“, „kaip apsipirkti internete“; 13) stendas G. P. Bitės suaugusiųjų mokymo 
centre su nuotraukomis iš projektinių susitikimų. Kiekvienas, dalyvavęs projektiniame susitikime arba šiaip 
projekto veiklose, turėjo įdėti savo nuotrauką su trumpu aprašymu; 14) informacija apie Vilnių ir trumpas 
žodynėlis projekto svečiams prieš susitikimą Lietuvoje. 

 

7. Projekto sklaida.   
Projekto sklaida vietiniu lygmeniu buvo vykdoma per mokytojų tarybos posėdžius, metodinių grupių 
susitikimus, tarp besimokančiųjų ir mokytojų per auklėjamosios klasės užsiėmimus, mokymus, informaciją 
stende bei mokymo centro skelbimų lentoje, internetinį puslapį, bendravimą su besimokančiaisiais ir jų 
įtraukimą į projekto veiklas. Projekto sklaida tarptautiniu lygmeniu buvo vykdoma per internetinius puslapius, 
facebook, dropbox, internetinius dienoraščius ir kitas šiuolaikines komunikacijos priemones, taip pat per 
sukurtus produktus: elektroninę knygą, filmus.  
 

8. Projekto tęstinumas.   
Kartu su kai kuriais projekto partneriais bei pasitelkus naujus partnerius buvo bandoma dalyvauti Erasmus+ 
programoje, rašant KA2 projektą, kuriame įgyvendinto projekto veiklos plėtojamos, pasirinkus tam tikrus 
aktualius aspektus, deja, kol kas projektas nelaimėjo. 
 

9. Nuorodos į projekto rezultatus  
Bendri visų partnerių rezultatai: 
1) Praktinis workshop kaip naudoti elektroninę knygą ir kaip išmokti ja naudotis, kaip naudotis elektroninių 
knygų skaitykle. Internetinė knyga skirtingomis kalbomis.  
https://sites.google.com/site/sloebooks/  
2) Kaip naudotis taikomąja programėle „QR-Codes“ (padeda nuskaityti kodus ir jų pagalba naudotis įvairia 
informacija). Dokomentas internete http://mobile50plusminus.files.wordpress.com/2012/11/qr-rally-
englisch.doc  
3) Prezentacija apie elektroninę knygą „Kaip pirkti e-knygą“ 
http://mobile50plusminus.files.wordpress.com/2013/06/yourpreziebook.pdf  
4) Projekto internetinis dienoraštis http://mobile50plusminus.wordpress.com/  
5) Elektroninės knygos apie Troją, sukurtos Švedijos, Vokietijos, Lietuvos, Suomijos 
https://www.dropbox.com/home/Santiago%20de%20Compostella/Results%20of%20project%20mobile  
6) Vestuvių knyga, skirta Andre (projekto partneris iš Vokietijos) vestuvėms, padaryta naudojantis dokumentų 
dalinimosi tarpusavyje taikomąja programa 
https://www.dropbox.com/home/Santiago%20de%20Compostella/Results%20of%20project%20mobile  
7) Gimtadienio dainos skirtingomis kalbomis vokiečių partnerei, dainuota ir sukurta susitikimo Lietuvoje metu, 
naudojantis planšetiniais kompiuteriais 
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https://www.dropbox.com/home/Santiago%20de%20Compostella/Results%20of%20project%20mobile  
8) Taikomųjų programėlių (apps) naudingas sąrašas, surinktas visų partnerių 
Googledrive: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al8yYyfVMo0RdGpFSjdQT2VPTWd4Q2FWZjBGLWlYeHc&usp=
drive_web#gid=2  
9) Kalbų mokymosi taikomosios programėlės, surinktos visų partnerių 
Google drive: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al8yYyfVMo0RdGNNWXZGa192UFFGVHM0Y3BxNFNJQ3c&us
p=drive_web#gid=0  
10) Motyvacijos tyrimas 
https://www.dropbox.com/home/Santiago%20de%20Compostella/Results%20of%20project%20mobile  
 
Nacionaliniai rezultatai: 
Lietuviško internetinio dienoraščio sukūrimas ir dokumentacija jame.  
http://mobile50plusminus.wordpress.com/  
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0Bwxfj49xC9SLeUl2LTFWdFB2RnM  
 
Elektroninė knyga kaip žodynas (kompiuteriniai terminai anglų ir lietuvių kalbomis). Žodyno mokiniams ir 
mokytojams kūrimas, elektroninės knygos kūrimas. 
http://gpbite.eu/index.php/lt/projektine-veikla/grundtvig-mokymosi-partnerystes-projektas  
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