
Programos pavadinimas 

 

Mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis 
 

Programos vykdytojas 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka 

Programos tikslas ir uždaviniai 

 

Tikslas: 

Skatinti gebėjimą bendrauti užsienio kalba, panaudojant moderniausias kalbų mokymuisi skirtas 

technologijas bei stiprinti gyventojų kalbos kompetencijas integruojantis į Europos ir viso pasaulio 

socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės, profesinės ir akademinės veiklos erdves. 

 

Uždaviniai: 

- sudaryti sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdyme, skatinant 

gyventojus savarankiškai, nemokamai mokytis užsienio kalbų kompiuterine programa Euro Talk 

Language Learning bibliotekoje; 

- organizuojant kontaktines paskaitas su lektoriais stiprinti užsienio kalbų kaip bendravimo 

priemonės, teikiančios galimybę bendrauti, keistis informacija kasdieninėse gyvenimiškose 

situacijose; 

- skirti daugiau dėmesio praktinei kalbos vartosenai, ugdant gebėjimus tiksliai suprasti 

lektoriaus ir kolegų, garsinių tekstų supažindinti kursų dalyvius su užsienio šalių kultūra, plėsti 

jų kultūrinį akiratį; 

- siekti, kad biblioteka aktyviai prisidėtų prie Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą 

skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. 

 

Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas 

 

Įgyvendinant programą dalyviai: 

- pagerins skaitmeninių technologijų kompetencijas, padaugės bibliotekoje lankytojų, 

savarankiškai besimokančiųjų užsienio kalbų kompiuterine programa Euro Talk Language 

Learning bibliotekoje; 

- užsiėmimų metu su lektoriais dalyviai patobulins savo bendravimo įgūdžius užsienio kalba, 

sustiprins pasitikėjimą keistis informacija darbinėse bei kasdieninėse gyvenimiškose situacijose. 

 

Nuo 2016 m. užsienio kalbų savarankiško mokymosi erdvė įrengta perkėlus bibliotekos mokymo 

centrą į renovuotas patalpas, kurios yra miesto centre ir šali visi bibliotekos skyriai, bibliotekos 

fondai. Mokymo centre pastoviai organizuojami mokymai. Įgyvendinant projekto „Moki žodį – 

randi kelią“ veiklas 2015-2016 metais konstruktyvesnis bendradarbiavimas vyko su vietos 

savivaldybės administracija, buvo skirta papildomai lėšų 3757 eurai projekto įgyvendinimui, 

glaudesnė partnerystė atsirado su verslo, kultūros bei nevyriausybinėmis organizacijomis 

sudarant gyventojų mokymų dalyvių grupes. Išryškėjo bibliotekos vieta neformaliojo mokymo 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jo veiklos kryptys bendradarbiaujant su Telšių švietimo centru. 

Įgyvendinus programą „Mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“ 

numatoma ir toliau bendradarbiauti sudarant žmonių grupes bei bendrus planus koordinuojant 

bei organizuojant suaugusiųjų neformalųjį mokymąsi. Įdiegus kalbų mokymosi programą yra 

sudaryta galimybė mokytis individualiai, nemokamai, kiekvienam tinkamu laiku, pagal kalbų 

poreikius (anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, rusų, švedų). Telšių rajono gyventojai pasibaigus 

programos vykdymui ir toliau galės naudotis šia paslauga apsilankę bibliotekos naujai įrengtame 

mokymo centre. 

 

  

 


