
 

 

 

 

 

 

Nemokamas „Microsoft Teams“ įrankis: susitikimai internetu 

 

Programos tikslas: 

Supažindinti ir išmokyti praktiškai naudotis nemokamu Microsoft Teams įrankiu. 

 

Programos uždaviniai: 

- Supažindinti su nemokamo Microsoft Teams įrankio aplinka ir pagrindinėmis funkcijomis; 

- Išmokyti planuoti ir vykdyti nuotolinius susitikimus, pakviesti dalyvius, sukurti komandas ir kanalus, atlikti 

asmeninius arba grupinius pokalbius, bendrinti dokumentus ir juose kartu dirbti. 

 

Programos turinys: 

1. MS Teams panaudojimo galimybės, funkcijos ir planai. 

2. MS Teams paskyros kūrimas ir darbalaukio programos diegimas. 

3. MS Teams darbalaukio programos ir internetinės versijos aplinka, profilio redagavimas bei nustatymų. 

apžvalga. 

4. Nuotolinių susitikimų planavimas ir vykdymas. 

5. Komandų ir kanalų kūrimas bei dalyvių įtraukimas. 

6. Asmeninio ar grupinio pokalbio vykdymas, papildomos funkcijos. 

7. Failo bedrinimas, bendradarbiavimas kuriant dokumentą. 

8. MS Teams mob. programėlės aplinka: profilis, nustatymai, veikla, pokalbis, susitikimai, kalendorius, 

skambučiai, failai, seifas, įrašyta, užduotys. 

 

Mokymų metu ugdomos kompetencijos: 

- Bendrosios (komunikavimo, nuolatinio mokymosi). 

- Specialiosios (skaitmeninis ir informacinis raštingumas, IKT pažinimas). 

- Profesinės (bendradarbiavimas internete) 

 

Programos trukmė: 

4 ak. Val./ 3 val. 

 

Programos parengimo metai: 



2021 m.  

 

Programos lektorius(-iai): 

Vardas, pavardė Pareigos, Patirtis (profesinė veikla, dėstomos programos ir kt.) 

 

 

Gina Poškienė 

 

 

 

 

 

 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro El. 

paslaugų plėtros gr. vadovė. 

Parengtos ir buvo dėstomos programos bibliotekos specialistams ir gyventojams:  

El. leidyba (ISSUU), 1 val.; Filmukų kūrimas (Movie Maker), 3 val.; Planšetinio 

kompiuterio apžvalga. Fotografavimo ir filmavimo funkcijos (Android), 1 val.; 

Naudingos darbų organizavimo programėlės (Android); IKT priemonės (Prezi, portfolio 

kūrimas, tinklaraščiai ir socialiniai tinklai), 2 val.; Vaizdaus turinio kūrimas 

(Canva.com) ), 1,5 val.; Google produktai (Google Diskas, Formos, Google 

Nuotraukos), 1,5 val.; Naudingos ir įdomios mobiliosios programėlės: QR kodų 

skeneris, dokumentų skenavimas PDF formatu, el. užrašinė, 1,5 val.;  

2019-2021 m. projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 

skaitmeninė bendruomenė“ vedami skaitmeninio raštingumo mokymai suaugusiesiems:  

1. Laisvalaikis internetu;  

2. Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: Dokumentų kūrimas 

internete ir dalijimasis su kitais;  

3. „E. bendruomenės TAU. Būk aktyvus, unikalus ir verslus!“  

  

 


