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APIE PROJEKTĄ  

 Projekto organizatoriai - Asociacija 
„INFOBALT 

 Projekto pavadinimas - Patrauklios 
informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį 
(Patinka!) 

 Programa - PROJEKTŲ VADYBOS AKADEMIJA 

 Projekto kodas - VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016  

 Apie Patinka!!! 

 Programos pristatymas  Facebook 

 Programos trukmė 48 val. (keturi mėn.) 

 

http://patinka.infobalt.lt/programa?id=projektu-vadybos-akademija
https://www.facebook.com/projektaspatinka


Programos  

„PROJEKTŲ VADYBOS 

AKADEMIJA“ tikslas  

 prisiimti atsakomybę,  

 generuoti idėjas,  

 dirbti bendradarbiaujant, 

 ugdytis lyderio savybes, 

 pažinti ir atskleisti savo asmenybę, 

 pajusti savo reikšmę bendruomenėje, 

 bendruomenės reikšmę savo gyvenime. 



Programos uždaviniai 

 mokytis praktiškai dirbti komandoje, 

 dirbant komandoje ir panaudojant įvairius 
įrankius mokytis ieškoti, formuluoti ir 
įgyvendinti siekiamas idėjas, 

 mokytis planuoti ir kontroliuoti komandoje 
įgyvendinamą IT projektą, 

 susipažinti ir praktiškai išbandyti projekto 
vadybos būdus, 

 mokytis kūrybiškai taikyti įvairias IT 
programas bei WEB įrankius. 

 



Projekto tikslas 

 sudaryti sąlygas jaunam žmogui labiau 

pažinti ir atskleisti savo asmenybę 

per informacinių technologijų 

projekto “Virtualus vietovės 

gidas” parengimą bei aktyvių mokymosi 

metodų bei šiuolaikinių priemonių 

panaudojimą 



Kursai 

European Schoolnet Academy 

2014-2015 m. 



Projekto dalyviai – 

1G klasės mokiniai 

 



Temos 

 Komandinis darbas: 
◦ Bendradarbiaujančios grupės reikšmė. 

◦ Pažink savo draugą 

 Verbalinė ir neverbalinė komunikacija: 
◦ Kas trukdo suprasti kitus? 

◦ Klausyk ir išgirsk. 

◦ Ką reiškia pasitikėti kitu? 

 Komandinis darbas 
◦ Mano vaidmuo grupėje. 

◦ Mano asmeninės lyderiavimo savybės. 

◦ Vadovavimo modeliai. 

 

 



Temos 

 Projektų vadyba: 

◦ Idėjų paieška ir atrinkimas. 

◦ Skirtingi projektų valdymo būdai. Planavimas 

◦ Biudžetas 

◦ Projekto aprašymas ir projekto specifikacijos. 

◦ Darbo proceso ir rezultato vertinimas. 



Temos 

 IT projekto įgyvendinimas taikant projekto 

vadybos principus: 

◦ Informacijos paieška, sisteminimas. 

◦ Maršruto sudarymas. 

◦ Informacijos pritaikymas virtualiam gidui. 

◦ Svetainės google site, weebly  aplinkoje kūrimas  

◦ Svetainės tinklalapių turinių, svetainės navigacijos 

meniu pildymas. 

◦ QR kodų paskirtis ir jų panaudojimas. 

◦ Projekto išbandymas, pristatymas. 

 



Aptarėme reikalavimus 

 turi būti interaktyvu,  

 novatoriška bei patrauklu bet kokio 

amžiaus grupės žmonėms.   

 projekto rezultatas -  parengtas virtualus 

gidas pagal pasirinktą temą, panaudojant 

QR kodus ar GPS koordinates.  

 



Svetainė turi tikti 

Mobiliems 

telefonams 

Planšetei 

 

Kompiuteriui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































Veiklų pristatymas 

http://prezi.com/cu0i15uhglxk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


“KPRC  VIRTUALUS GIDAS” 

 

Mūsų darbo rezultatas 

kprcvg.weebly.com 

http://kprcvg.weebly.com/

