VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Metodinės priemonės mokyklų bibliotekoms

Užduotis – stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su mokyklų bibliotekomis Vilniaus ir Alytaus
regionų teritorijoje, keistis gerąja darbo patirtimi, įgalinti platesnę informacijos sklaidą ir
komunikaciją.
Siektini rezultatai: metodinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba Vilniaus ir Alytaus
regiono mokyklų bibliotekoms.
Numatyti rezultatų vertinimo rodikliai:
1. Parengtas ir Vilniaus regiono bibliotekų posėdyje pristatytas metodinės veiklos
mokyklų bibliotekoms priemonių paketas (2021 m. II ketv.);
2. Parengta ir įgyvendinta metodinės veiklos mokyklų bibliotekoms priemonių
viešinimo kampanija (2021 m. III ketv.).
Priemonės apima bibliotekos veiklas ir produktus, kuriuos teikiame ir/arba ateityje galėtume
pasiūlyti mokyklų bibliotekoms.
Siūloma priemonė

Trumpai apie priemonę.
Pastabos, komentarai.

Viešinimo kanalai

Naujienlaiškis skirtas
pradinių klasių, lietuvių
kalbos mokytojams,
bibliotekininkams.
Naujienlaiškyje pristatomos
knygos įvairiomis temomis,
diskusiniai klausimai,
trumpa informacija apie
knygų autorius.
Prenumeruojant
naujienlaiškį galima
literatūriniais atradimais
pasidalinti su mokiniais ir
skaitytojais.
Jis skirtas supažindinti su
kraštotyros aktualijomis
savivaldybių viešųjų
bibliotekų ir jų filialų
bibliotekininkus, dirbančius
kraštotyrinį darbą, bet gali
būti pritaikomas ir mokyklų
bibliotekoms.

Platinamas visus metus:
Regiono bibliotekų
tinklapyje
https://amb.lt/regionas/lt
Bibliotekos svetainėje
https://amb.lt/lt
Vaikų bibliotekos Facebook
paskyroje.

NAUJIENLAIŠKIAI
Naujienlaiškis „Adomo ir
Marilės skaitiniai‘‘

Naujienlaiškis „Kraštotyra‘‘

Užsiprenumeruoti galima:
https://landing.mailerlite.co
m/webforms/landing/j1n4r5

Skelbiamas regiono
bibliotekų tinklapyje
https://amb.lt/regionas/lt
ir bibliotekos paskyrose
socialiniuose tinkluose.

MOKOMOSIOS PRIEMONĖS
Priemonės-bibliotekos projektinės veiklos rezultatai. Tarp jų ir elektroniniai produktai:
svetainės, mokomieji vaizdo įrašai.
Svetainė „Bičių korys.
Bendruomenių kraštotyra”

Svetainė „Šeimadienių
biblioteka“

Edukacija žingsnis po
žingsnio.
Projektas „Autizmo spektro
sutrikimas ir biblioteka:
misija įmanoma!“

Projekto pristatymas:
„Autizmo spektro sutrikimas
ir biblioteka: misija
įmanoma!“

Bibliotekininkas gali
rekomenduoti šią svetainę
mokytojams ir
moksleiviams, kurie
supažindina savo šeimos
narius su svetaine ir padeda
jiems užrašinėti
prisiminimus svetainėje
„Bendruomenių kraštotyra“.
„Šeimadienių biblioteka“ –
tai projektas, skirtas įvairaus
amžiaus vaikams ir jų
tėvams. Prie jo prisijungė ir
idėjomis, mintimis bei
įgūdžiais dalinosi savo sričių
profesionalai: rašytojai,
aktoriai, muzikantai,
dizaineriai, etnologai,
iliustruotojai, dailės
terapijos specialistai bei
žaliųjų iniciatyvų atstovai.
Čia rasite edukacinių
filmukų katalogą, kurį
kviečiame atsidaryti, kai
pritrūksta įkvėpimo
veikloms namuose.
Kiekviena biblioteka iš
„Šeimadienių bibliotekos“
gali semtis įkvėpimo bei
metodų, kurdami savo
edukacijas.
Edukacijos vaizdo įrašas
padeda išsamiai susipažinti
su edukacijos, skirtos
vaikams, turintiems autizmo
spektro sutrikimą, struktūra,
eiga, tikslais. Vaizdo įrašas
sukurtas bibliotekų
darbuotojams ir visiems,
kurie domisi šia tema.
Projekto pristatymas skirtas
supažindinti su VAVB
vykdytu projektu bei jo
įgyvendinimo ypatumais,

Informacija skelbiama:
https://bendruomeniukrastot
yra.lt/
Bibliotekos svetainėje
https://amb.lt/lt
Regiono bibliotekų
tinklapyje:
https://amb.lt/regionas/lt
Informacija skelbiama:
https://seimadieniubiblioteka
.amb.lt/
Informacija viešinama
Vaikų bibliotekos Facebook
paskyroje ir bibliotekos
svetainėje: https://amb.lt/lt

Bibliotekos Youtube
paskyroje:
https://www.youtube.com/w
atch?v=wIUjUQE5Z48&t=3
0s

Bibliotekos Youtube
paskyroje:
https://www.youtube.com/w

reikalingomis priemonėmis.
Skirtas geriau supažindinti
su darbo su Autizmo spektro
sutrikimą turinčiais vaikais
specifika.
KOMUNIKACIJOS KAMPANIJA

atch?v=zOriK58rbs&t=183s

Nacionalinis skaitymo
skatinimo projektas
Skaitymo iššūkis „Vasara su
knyga“

Vyksta 2021.06.012021.09.01
Bibliotekos socialinių tinklų
paskyrose.
Bibliotekos svetainėje
https://amb.lt/lt

Siekiama pakviesti regiono
mokyklų bibliotekas dar
aktyviau įsitraukti į šią
akciją.

NUOTOLINIAI IR AUDITORINIAI MOKYMAI
Priemonė skirta tobulinti mokyklų bibliotekininkų kvalifikaciją, gilinant profesines,
bendrąsias bei specialiąsias žinias.
Nuotoliniai mokymai
Kompiuterinis, skaitmeninis
arba informacinis
raštingumas.

Nuotolinio darbo įrankiai:
Zoom, Microsoft Teams,
Google Drive, OneDrive –
pagrindai (kovo 1 d.)
Microsoft MakeCode pirmoji pažintis su
programavimu ir galimas
taikymas edukacijose
(kovo 2, 3, 4, 5 d.)

Nuotoliniai mokymai
(Bendravimo psichologija)

Seminaras „Įdomieji faktai
apie šiuolaikines
technologijas” (2021 m.
lapkritis).
Formatas: kontaktinis arba
nuotoliniubūdu priklausomai nuo
pandeminės situacijos;
auditoriją sudarytų
bibliotekininkai ir
pedagogai.
Bendravimo su vaikais
ypatumai (kovo 17 d.)
Bendravimas su įvairaus
amžiaus bibliotekos
vartotojais, konfliktų
sprendimas (kovo 24 d.)

Informacija viešinama
VAVB svetainėje, skirtoje
regiono bibliotekoms:
https://amb.lt/regionas/lt,
taip pat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.

Informacija viešinama
VAVB svetainėje, skirtoje
regiono bibliotekoms:
https://amb.lt/regionas/lt,
taip pat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.

Nuotoliniai mokymai
(Profesinės, specialiosios
žinios)

Nuotoliniai mokymai
(Profesinės žinios)

Kontaktiniai mokymai
(Edukacinė veikla)

Nuotoliniai mokymai
Mokymų-seminarų ciklas
mokyklų bibliotekininkams

Konsultacijos bibliotekų
veiklos klausimais.

Bibliotekos dokumento vertė Informacija viešinama
VAVB svetainėje, skirtoje
(balandžio 9 d.)
regiono bibliotekoms:
https://amb.lt/regionas/lt,
taip pat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.
Bibliotekininkystės
Informacija viešinama
VAVB svetainėje, skirtoje
pagrindai I, II, III dalys
regiono bibliotekoms:
(gegužės 6,13,18 d.)
https://amb.lt/regionas/lt,
taippat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.
Edukacinė veikla
Informacija viešinama
bibliotekoje: galimybės ir
VAVB svetainėje, skirtoje
iššūkiai.
regiono bibliotekoms:
https://amb.lt/regionas/lt,
taip pat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.
Seminarai numatomi
Informacija viešinama
mėnesio pabaigoje kartu su
VAVB svetainėje, skirtoje
SVB specialistais
regiono bibliotekoms:
https://amb.lt/regionas/lt,
(I-II-III mėn.)
taip pat informaciją
siunčiame per
savivaldybių švietimo
skyrius.
Informacija skelbiama:
Konsultacijos teikiamos
elektroniniu paštu, telefonu. https://amb.lt/regionas/lt/kon
sultacijos/328

EDUKACIJOS
Virtuali edukacija „Sofijos
užrašinė“

1. Įvadas į edukaciją,
Informacija viešinama
kuriame sužinosite šiek tiek VAVB interneto svetainėje
faktų iš siuvinėjimo istorijos ir socialiniuose tinkluose.
ir patirsite XIX-XX a. pr.
atmosferą.
2. Siuvinėjimo aplikacijos
technika instrukcija.
Sekdami instrukcija
susipažinsite su aplikacijos
siuvinėjimo technika ir
galėsite išsiuvinėti pasirinktą
motyvą.
Ši nuotolinė edukacija gali
būti naudinga moksleiviams,
besidomintiems siuvinėjimu
ir dailės mokytojams.

Virtuali edukacija „Seklys
Noselė ir grojančio
laikrodžio paslaptis”

Virtuali skaitymo skatinimo
edukacija skirta 2-4 klasių
mokiniams.

Reikalinga išankstinė
registracija: vaikai@amb.lt

Jos metu reikės įdėmiai
klausytis, atidžiai spręsti
galvosūkius ir padėti sekliui
Noselei ir jo draugui šuniui
Kubai išsiaiškinti, kas
pavogė laikrodį.
LEIDINIAI IR PARODOS
Elektroninis leidinys
„Mintys apie Vilnių“

Virtuali Adomo
Mickevičiaus galerija

Stendinė paroda „Žvelk
širdimi į širdį“.

Leidinyje daugiau kaip 300
skirtingų istorijos laikotarpių
Lietuvos ir kitų šalių įvairių
profesijų žmonių minčių.
Šis leidinys bus naudingas
mokytojams, moksleiviams,
bibliotekininkams
rašantiems įvairius darbus,
rengiantiems parodas ir kt.
Galerijoje talpinama arti 30
virtualių parodų apie poeto
romantiko Adomo
Mickevičiaus gyvenimą ir
kūrybą.
Parodą sudaro 10 pastatomų
stendų, kuriuose pasakojama
Adomo Mickevičiaus
biografija, gyvenimo faktai
ir kūryba.

Informacija viešinama
VAVB interneto svetainėje
ir socialiniuose tinkluose.

Informaciją galima rasti:
http://mickevicius.amb.lt/

Parodą galima užsisakyti
svetainėje:
https://amb.lt/regionas/lt

