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Programos vykdytojas 

Laisvoji mokytoja - Vilija Rekašienė 

Programos tikslas ir uždaviniai 

 

Tikslas: 

- siekti didinti probleminę vyresnio amžiaus gyventojų integraciją į informacinę, sumanią visuomenę, 

skatinti aktyvų pilietiškumą, ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

 

Uždaviniai: 

- sudaryti sąlygas gyventojams – senjorams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdyme, didinant 

galimybes užimtumo srityje bei stiprinti socialinę partnerystę išmokant naudotis informacinėmis 

technologijomis kasdieninėje ir visuomeninėje veikloje; 

- supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu: OS Windows, darbo internete 

pradmenimis: naršykle, Skype, elektroninio pašto programa, teikiančia galimybę bendrauti, keistis 

informacija kasdieninėse gyvenimiškose situacijose; 

- organizuoti mokymus skirtingose Telšių miesto vietose. Supažindinti senjorus vis su kita mokymosi 

aplinka ir vieta, sudarant galimybę integruotis šiuolaikiniame gyvenime, taip pat prisidedant prie 

mokymosi visą gyvenimą svarbos suvokimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. 

 

Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas 

 

Telšių gyventojai, senjorai, pašalinę naujų technologijų naudojimo baimę, galės lengviau  naudoti 

skaitmeninėmis priemonėmis ir lengviau įveikti socialines bendravimo sienas. 

Mokymo dalyviams: 

- modernių technologijų panaudojimas atvers galimybes gerinti užimtumo kokybę, naudotis 

viešųjų įstaigų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, naudotis valdžios bei verslo e. 

paslaugomis; 

- apmokyti gyventojai įgis pakankamus įgūdžius, leidžiančius kasdieninėje veikloje taikyti IT, kas 

sudarys tinkamas sąlygas tapti visaverčiais informacinės sistemos nariais; 

- kontaktinėse paskaitose su lektoriais dalyviai patobulins kompiuterinio raštingumo įgūdžius, 

sustiprins pasitikėjimą keistis informacija elektroniniu paštu, vykdyti paiešką internetu 

kasdieninėse gyvenimiškose situacijose; 

- padidės programos dalyvių galimybės susirasti pagal savo poreikius mėgstamą renginį, 

reikalingus vaistus, maisto receptus, draugus, giminaičius ir kt. 

- programa prisidės prie gyventojų mokymosi visą gyvenimą skatinimo , skaitmeninės ir socialinės 

atskirties mažinimo. 

- įgyvendinus programą senjorai ir toliau bus kviečiami dalyvauti kitose kompiuterinio raštingumo 

tobulinimo programose kviečiant juos atvykti ir dalyvauti bei integruotis šiuolaikiškame 

gyvenime. Po mokymų bus organizuota senjorams pažintinė ekskursija į Telšių viešosios 

bibliotekos interneto skaityklą, sudarant galimybę dar kartą patikrinti kompiuterinio raštingumo 

įgytas žinias praktiškai. Suderinus su banko darbuotojais bus organizuojamas praktinis 

užsiėmimas su bankomatais banke. 

 

 


