
PROGRAMA 

 

Pavadinimas  

INFORMATION MANAGEMENT SKILLS DEVELOPMENT USING ENGLISH LANGUAGE 

Mokymų apimtis (ak. val.) 

48 

Trumpa dalyko anotacija 

Nuotolinio mokymosi kurse, trunkančiame 4 savaites, "Information management skils development 

using english language" besimokantieji: 

 praturtins savo anglų kalbos žodyną specifiniais profesinės kalbos terminais; 

 gebės komunikuoti anglų kalba profesiniame kontekste. 

Adresatas/auditorija 

Bibliotekų specialistai. 

Būtinas dalyvių pasirengimas  

Kursui studijuoti reikalingos aukštesnės nei pradedančiųjų lygio anglų kalbos, bendrosios 

kompiuterinio raštingumo žinios bei kompiuteris su prieiga prie interneto. 

Tikslas 

 Įgalinti bibliotekos specialistus komunikuoti anglų kalba profesiniame kontekste. 

Numatomi gebėjimai 

Nuotolinių mokymų dalyviai mokės: 

 Specifiniais profesinės anglų kalbos terminais komunikuoti profesiniame kontekste. 

Turinys 

1. Job: a Librarian.  6 ak. val. 

2. Library Services.  6 ak. val. 

3. A Trip to the Library.  6 ak. val. 

4. Informing the Customers.  6 ak. val. 

5. Structure of a Library.  6 ak. val. 

6. Librarian Career.  6 ak. val. 

7. Library System and Cooperation.  6 ak. val. 

8. Events for the Community.  6 ak. val. 

Dalyko mokymas valandomis 

48 ak. val., kurios išdėstomos taip: 

Temos Job: a Librarian žodyno įsisavinimas, skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių lavinimas, 

testas – 6 ak. val. 

Temos Library Services žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių lavinimas, 

testas – 6 ak. val. 

Temos A Trip to the Library žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių 

lavinimas, testas – 6 ak. val. 

Temos Informing the Customers žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių 

lavinimas, testas – 6 ak. val. 



Temos Structure of a Library žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių 

lavinimas, testas – 6 ak. val. 

Temos Librarian Career žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių lavinimas, 

testas – 6 ak. val. 

Temos Library System and Cooperation žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo 

įgūdžių lavinimas, testas – 6 ak. val. 

Temos Events for the Community žodyno įsisavinimas skaitymo, klausymo ir komunikavimo įgūdžių 

lavinimas, testas – 6 ak. val. 

Programos rengėja ir lektorė 

Vyresnioji metodininkė Vilma Darbutienė      Telef.: 8-37 32 44 50 

Kauno apskrities viešoji biblioteka            El. paštas: v.darbutiene@kvb.lt 

Strateginės plėtros ir inovacijų centras              315 kab. Radastų g.2, Kaunas 

mailto:v.darbutiene@kvb.lt

