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1. Programos pavadinimas 

Ugdymo karjerai: bibliotekininko profesija. 

 

 

2. Programos rengėja (-ai) 

Ugdymo karjerai specialistė, pavaduotoja ugdymui 

 

3. Programos tikslas 

Supažindinti mokinius  su bibliotekininko profesija. 

 

4. Programos uždavinys (-iai) 

1. Pažiūrėti filmuką apie profesijas. 

2.  Apsilankyti Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės biblioteką ir apžiūrėti 

patalpas, darbo aplinką, kuri padeda teikti paslaugas. 

3.  Išklausyti pasakojimą, kaip tapti bibliotekininku. 

 

5. Programos anotacija 1-4  klasių mokiniams( iki 1000 ženklų) 

Edukacinės išvykos užsiėmimą sudaro:  

1. Teorinis įvadas apie bibliotekininko profesiją. Šios profesijos pristatymas – filmukas (trukmė - 

15 min.). 

2. Apžvalginė ekskursija į Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės biblioteką (trukmė – 20 

min.).  

3. Kūrybinis užsiėmimas bibliotekoje (35 min.)  

4. Įtvirtinimas – informacijos apibendrinimas-  - refleksija (trukmė – 10 min) – 1 priedas. 

Bendra edukacinio užsiėmimo trukmė: 75  min. 

 

6. Programos sąsaja su BP. 

Pasaulio 

pažinimas 

Temos: „Mokyklos labirintuose“(1kl); „Esame bendruomenės nariai 0147(2 

kl.); „Mano mokykla – saugi mokykla“ (4 kl.) 

Kritiškai vertinti jau turimas žinias ir nuolat jas tikrinti, tikslinti, papildyti. 

Gebėjimai: Naudotis prieinama informacija, gautą informaciją trumpai 

apibendrinti ir perteikti kitiems žodžiu, raštu ar piešiniu. 

 

 

7. Mokinių amžius, mokomoji kalba, programos trukmė 



Amžius (klasė) Kalba  Trukmė 

7-10 metų (1-4 klasės) Lietuvių, anglų  75 min.  

 

8. Programos vedimo metodai 

Edukatoriaus veikla, darbo 

metodai 

Mokinių veikla Tikėtini rezultatai (pagilintos 

kompetencijos) 

Teorinė paskaita, ekskursija, 

minčių lietus, klausimai-

atsakymai. 

Informacijos išklausymas, 

patalpų,  priemonių, darbo 

vietos, susijusių su 

bibliotekininko darbo vieta, 

apžvalga,  gautos informacinės 

medžiagos apipavidalinimas, 

rinkimas, užduočių  atlikimas. 

Karjeros ugdymui, dalykinė, 

pažinimo, socialinė, 

komunikacinė, mokėjimo 

mokytis. 

 

9.Programos vedimo vieta, informacinės ir metodinės priemonės 

Ekskursija į Telšių r. savivaldybės Karolinos 

Praniauskaitės biblioteką, klasė. 

Flomasteriai, popierius, lipnios juostelės, IKT. 

 

10. Nuorodos į programą rengiant naudotą medžiagą (šaltiniai, tyrinėjimai, audio, video). 

https://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk 

https://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc 

https://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE 
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