
Informacinių technologijų fakulteto 2019–2020 mokslo metų veikla 

2019–2020 mokslo metais MČTAU klausytojai, įstoję į universitetą 2019 ir ankstesniais metais, 

turėjo galimybę įgyti kompiuterinio raštingumo žinių: 

1) skaitmeninio raštingumo pradmenys (pagrindinis 18 valandų kursas, kuriame 

supažindinama su skaitmeniniais įrenginiais, saugiu jų panaudojimu kasdieninėje 

veikloje, el. dokumentų rengimu, naršymu internete, naudojimusi elektroninėmis 

valdžios ir laisvalaikio paslaugomis); 

2) pradiniame kurse įgytų žinių gilinimas (9 skirtingos temos, kiekvienos jų trukmė – 

6 valandos). 

Mokymai vyko įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, kurį finansuoja Europos regioninės 

plėtros fondas ir LR Vyriausybė. Skaitmeninio raštingumo mokymus (jie vyksta 1200 Lietuvos 

bibliotekų) organizuoja projekto dalyvė – asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT, 

asociacijos direktorė Inga Žemaitienė, www.vipt.lt). Pagal bendradarbiavimo susitarimą su 

projekto organizatoriais šiuose mokymuose dalyvavome ir mes, MČTAU klausytojai. Mokymai 

vyko keliose Vilniaus miesto bibliotekose, kuriose įrengtos naujos kompiuterių klasės. Paskaitas 

skaitė kvalifikuoti dėstytojai ir mokytojai. 

Klausytojai, įstoję į universitetą 2019 metais ir pasirinkę Informacinių technologijų fakultetą 

(pagrindiniu arba nepagrindiniu), pirmiausia išklausė pagrindinį, 18 val. kursą, o vėliau pagal 

pageidavimą galėjo gilinti žinias tolesniuose mokymuose (1–9 skirtingos temos). 

Klausytojai, įstoję į universitetą ankstesniais metais, pagal pageidavimus taip pat galėjo klausyti 

pagrindinio kurso paskaitas bei gilinti turimas žinias vienoje iš 1–9 temų. 

Norėdami klausyti pagrindinį 18 valandų kursą arba pageidaujantys gilinti žinias papildomuose 

mokymuose, klausytojai pildė paruoštą VIPT anketą „Prisijungusi Lietuva“, kurioje pažymėjo, 

kokius kursus norėtų lankyti. 

Pagrindinį 18 valandų kursą pasirinko 81 klausytojas; 

Žinių gilinimo temas (Nr. 1–9) pasirinko: 

Nr. 1 „Kaip saugiai naršyti internete“ – 59 klausytojai; 

Nr. 2 „Kaip prisistatyti kitiems žmonėms“ – 15 klausytojų; 

Nr. 3 „Kaip atsakingai bendrauti el. paštu“ – 32 klausytojai; 

Nr. 4 „Pristatymų rengimas“ – 8 klausytojai; 

Nr. 5 „Skaitmeninių nuotraukų apdorojimas“ – 50 klausytojų; 

Nr. 6 „Atsakingas turinio skelbimas internete ir saugus naršymas“ – 24 klausytojai; 

http://www.vipt.lt/


Nr. 7 „Planuokime laisvalaikį internete“ – 45 klausytojai; 

Nr. 8 „Sumaniau apsipirkime internetu ir naudokimės el.bankininkyste“ – 46 klausytojai; 

Nr. 9 „Valstybės paslaugos internetu kiekvienam“ – 45 klausytojai. 

Klausytojų, užpildžiusių anketas, sąrašai buvo išsiųsti el. paštu VIPT asociacijai su pageidavimu, 

kad MČTAU klausytojai patektų į mokymo grupes, kuriose būtų tik mūsų universiteto klausytojai. 

MČTAU Informacinių technologijų fakultetas dėkingas VIPT asociacijai ir jos direktorei Ingai 

Žemaitienei už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant universiteto klausytojų mokymus. 

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ bus vykdomas ir 2020–2021 mokslo metais. Klausytojai, kurie 

dėl įvairių priežasčių negalėjo išklausyti pasirinktų kursų, turės galimybę tai padaryti 2020 ir 2021 

metais. 
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