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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS EDUKACINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS
Programos
pavadinimas

Aprašymas

Edukacijoje susipažinsite
su knygos
istorija nuo molinės lentelės iki
skaitmeninės knygos.
Su pačia mažiausia ir didžiausia knyga,
seniausiomis
knygomis,
netradicinio
dizaino knygomis, esančiomis mūsų
bibliotekoje. Praktinėje dalyje sužinosite
apie Lietuvos bibliotekų informacinę
Pažintinė edukacija sistemą (LIBIS), išmoksite atlikti paiešką,
naudotis
elektroninėmis
knygų
„Nuo molinės
skaityklėmis,
pasinaudoti
atvirosios
iki skaitmeninės“
prieigos ištekliais.
Taip pat sužinosite, kokią informaciją
galima rasti puslapyje www.epaveldas.lt.
Edukaciją užbaigia literatūrinė viktorina.
Edukacija skirta 5 -10 klasių moksleiviams
ir vyresniems.
Edukacijos trukmė – 1 akad. valanda.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur
Edukacija supažindina su knygos dizainu,
formatu, įrišimu, Lietuvoje ir mūsu
viešojoje
bibliotekoje
esančiomis
didžiausiomis, storiausiomis, mažiausiomis
knygomis. Pristatomos mūsų bibliotekos
fonduose esančios įdomaus dizaino,
seniausios ir naujausios skaitmeninės,
Brailio rašto ir garsinės knygos. Neregiams
Pažintinė edukacija – jau istorija tapusios garsinės knygos,
įrašytos kasetėse.
„Kokia gali būti
Dalyviai gali patys bandyti rašyti Brailio
knyga“
raštu, nes turime tam skirtas priemones:
lentelę, sąsiuvinį, ylą.
Edukacijos
pabaigoje
–
viktorina
,,Pasivaikščiokime literatūriniais keliais|“.
Edukacija skirta 5 -10 klasių moksleiviams
ir vyresniems.
Edukacijos trukmė 1 akad. valanda.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur
„Knygų daktarai“

Kontaktai, papildoma
informacija

Skaitytojų aptarnavimo
skyrius,
Nepriklausomybės a. 16.
Informacija ir užsakymas:
tel. (8 458) 52824
arba el. paštu
knyga@rokiskis.rvb.lt

Edukacijų salė,
Nepriklausomybės a. 16.
Informacija ir užsakymas:
tel. (8 458) 52824
arba el. paštu
skaitykla19@gmail.com

Praktinio užsiėmimo metu, supažindinama Edukacijų salė,

su knygos restauravimo galimybėmis,
tikslingų medžiagų panaudojimu ir knygos
ilgaamžiškumo išlaikymui.
Dalyviai patys turi galimybę restauruoti,
siūti, plauti knygas, sužinant kuo daugiau
informacijos ir pritaikant esant nedideliems
kaštams.
Skirta: 6-11 kl. moksleiviams bei
suaugusiems.
Trukmė: 90 min.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur

„Pasakojimo
edukacija“

Edukacija apipinta
ritmais,
rimais,
dainomis.
Pasitelkdami
žaidimus
susipažįstame su dalyviais, pasikalbame
apie jausmus, nuotaikas, ryšį su kitu
žmogumi,
atsakinėjame
į
įvairius
klausimus.
Pasakojimo edukacijos metu pasakojame
istoriją apie kareivį, grįžtantį namo iš
karo... Jis yra pavargęs, įšalkęs, ištroškęs
tikisi pamatyti savo baltus namus
kaimelyje ir surasti nors lašelį vandens ar
duonos riekelę. Bet čia jo niekas
nepasitinka ir neatjaučia.
Edukacija moko, kaip vieniems žmonėms
reikia nepasiduoti, kovoti, kitiems –
išmokti užjausti kitus. Edukacijos moto –
dalinamas gėris sugrįžta gėriu gėriu!!!
Po edukacijos vyksta refleksija – ant baltų
akmenukų dalyviai piešdami perteikia
išgirstos istorijos dineos nuotaiką, jausmus,
potyrius.
Skirta: įvairaus amžiaus žmonių grupėms.
Trukmė: 40-60 min.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur

„Sensoriniai
skaitymai –
išlaisvinti herojai“

Edukacijos metu naudojamos įvairios
vizualinės, taktilinės ir kitokios sensorinės
priemonės, teksto prasmė perteikiama
pasitelkiant pojūčius (regą, klausą,
lytėjimą, uoslę ar skonį). Skaitymų eigą
sudaro trys dalys – istorijos skaitymas
pasitelkiant pojūčius, praktinė užduotis
pagal knygos tekstą, žaidimai ir diskusija
su tėvais, globėjais ar auklėtojais.
Užsiėmimus veda specialiuose sensorinių
skaitymų mokymuose dalyvavę bibliotekos
darbuotojai.
Pritaikyta ir asmenims, turintiems autizmo
spektro sutrikimą arba kalbos ir
komunikacijos sutrikimų.
Sensoriniai skaitymai vedami pagal
rekomenduojamas knygas.
Dalyvių amžius 4–12 m. vaikai

Nepriklausomybės a. 16.
Informacija ir užsakymas:
tel. (8 458) 52824
arba el. paštu
skaitykla19@gmail.com

Industrinė palėpė,
Nepriklausomybės a.
16.
Informacija ir užsakymas:
tel. (8 458) 52824
arba el. paštu
skaitykla19@gmail.com

Industrinė palėpė,
Nepriklausomybės a.
16.
Informacija ir užsakymas:
tel. (8 458) 52824
arba el. paštu
skaitykla19@gmail.com

„Prancūziškasis
motyvas Juozo
Keliuočio
kultūriniame
palikime“

Pasakojimo
edukacija
,,Dvylika brolių
juodvarniais
lakstančių“

Edukacinė
programa
,,Knygutės
pleputės“

Grupė siekiant užtikrinti užsiėmimo
kokybę – ne daugiau kaip 5-10 vaikai.
Užsiėmimo metu dalyvauja tėvai ar
pedagogai.
Trukmė apie 45 min.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur
Edukacijoje pristatoma J. Keliuočio
kultūrinė odisėja Paryžiuje. Klausytojai
susipažįsta su Keliuočio asmeniniais
daiktais, klausosi vinilo plokštelių įrašų,
atlieka užduotis iš prancūziškų meno
žurnalų, vykdo užduotis iš prancūzų kalbos
leidinių.
Skirta plačiajai visuomenei.
Edukacijos trukmė – 1 valanda.
Kaina: 1 asmeniui – 1 Eur
Netradicinėje erdvėje pasakojama istorija
„Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“
nuo pat pirmos minutės įtraukia į siužeto
vingius. Vaikai ne tik įdėmiai klausosi
sekamos pasakos, bet ir patys aktyviai joje
dalyvauja,
padėdami
pagrindiniams
herojams
nugalėti
kliūtis.
Trumpa
meditacija
pradedamas
užsiėmimas
išsirutuliuoja iki judrių žaidimų, kurių
pagalba, tradiciškai, gėris nugali blogį.
Pasakotoja naudoja metodus:
meditaciją, istorijos pasakojimą, vaizdinę
medžiagą, judrius žaidimus, diskusiją.
Trukmė: 45 min.
Tikslinė grupė: vaikai iki 11 m. (iki 25
asmenų).
Kaina: 1 asmeniui – 1,00 Eur
Biblioteka – knygų namučiai, kur daugybė
knygų lentynų, iš kurių vaikai ima knygas
savarankiškam
skaitymui.
Patiems
mažiesiems
skaitytojams
bibliotekoje
įkurta žaisloteka. Žaisloteka – tai pirmasis
laiptelis pritraukti ir užsiauginti bibliotekai
savo skaitytoją – nuo žaislo prie knygos.
Jos skaitymo zonoje įrengtos patogios
sėdimos vietos, kur vaikai, jų draugai ar
šeimų nariai įsikuria su įdomia knyga, nori
ten užsibūti ir lavinti įgūdžius. Programos
tikslas - skatinti dar neskaitančius vaikus
pamilti knygą ir atkreipti auklėtojų, tėvų
dėmesį į jos svarbą vaiko vystymuisi.
Dalyviai sužino apie vaikiškas knygas,
kurios gali būti įvairių formų, kai kada net
panašesnės į žaislą nei į knygą. Pristatomos
spalvingos knygelės, kurios pamažu
nutiesia vaikui kelią į žinių šalį.
Praktinėje dalyje: kūrybinis užsiėmimas
,,Kaip pasidaryti zinę“ – išlankstomos

Juozo ir Alfonso
Keliuočių palikimo
studijų centras
Nepriklausomybės a.
16.

Informacija ir užsakymas:
Te. (8 458) 51 502
alicijam@rokiskis.rvb.lt

Vaikų ir jaunimo skyrius
Taikos g. 19, Rokiškis,
LT-42141.
Registracija:
tel. Nr. 845852793, el. p.:
vaikai.jaunimas@gmail.com

Vaikų ir jaunimo skyrius
Taikos g. 19, Rokiškis,
LT-42141.
Registracija:
tel. Nr. 845852793, el. p.:
vaikai.jaunimas@gmail.com

knygelės gaminimas.
Trukmė: 45 min.
Tikslinė
grupė:
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo vaikų grupės,
šeimos (iki 25 asmenų).
Kaina: 1 asmeniui – 1,00 Eur
-------------------------------

