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KOMPIUTERINIS RAŠTINGUMAS 

Eil. Nr. Programos 

pavadinimas 

Programos paskirtis Apimtis 

(val.) 

1. 

 

Programavimas 

mobiliems 

įrenginiams 

Programa skirta suteikti teorinių žinių bei praktinių 

įgūdžių, kurių reikia projektuojant, modeliuojant ir 

valdant mobiliesiems įrenginiams skirtą kompiuterinių 

sistemų projektą. 

Tikslinė grupė: asmenys, turintys vidurinį 

išsilavinimą, bazinių algoritmavimo ir programavimo 

žinių ir norintys išmokti kurti išmaniųjų įrenginių 

(išmaniųjų mobilių telefonų, planšečių) aplikacijas.  

313 

2. Kompiuterinių 

sistemų valdymas 

Programa skirta suteikti teorinių žinių bei praktinių 

įgūdžių, kurių reikia projektuojant, modeliuojant ir 

valdant kompiuterinių sistemų projektą  

Tikslinė grupė: asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, 

bazinių kompiuterių tvarkymo bei valdymo žinių ir 

norintys išmokti projektuoti bei efektyviai valdyti 

kompiuterines sistemas. 

313 

3. Kompiuterinė 

grafika 

Programa skirta išmokti apdoroti įvairius grafinius 

vaizdus, maketuoti leidinius bei kurti dinamines 

interneto svetaines. 

Tikslinė grupė: asmenys, norintys įgyti, tobulinti ir 

keisti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje. 

560 

4. Kompiuterių ir 

kompiuterinių 

tinklų priežiūra 

Programa skirta išmokti kvalifikuotai prižiūrėti 

kompiuterius ir kompiuterines sistemas bei atsiradus 

problemoms ir gedimams juos diagnozuoti bei 

pašalinti  

Tikslinė grupė: asmenys, norintys įgyti, tobulinti ir 

keisti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje. 

640 

5. Įmonės veiklos 

kompiuterizavimas 

Programa skirta išmokti kompiuterizuotai tvarkyti 

įmonės veiklą. 

Tikslinė grupė: asmenys, norintys įgyti, tobulinti ir 

keisti kvalifikaciją ir kompetencijas, padedančias 

įsitvirtinti darbo rinkoje. 

480 

6. Informacijos 

paieška internete. 

elektroninė 

komunikacija 

(Pradžiamokslis) 

Programa skirta suformuoti įgūdžius, reikalingus 

vykdyti paiešką internete ir naudotis elektroninės 

komunikacijos priemonėmis: naršyti žiniatinklyje, 

naudotis elektroniniu paštu. 

Tikslinė grupė: asmenys, pradedantys dirbti 

elektroniniu paštu ir internetu, norintys pakelti savo 

12 
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kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo srityje.  

7. e-Citizen 

programa 

Programa skirta padėti senjorams tapti pilnaverčiais e-

visuomenės dalyviais. 

Tikslinė grupė: senjorai, neturintys pakankamai žinių, 

kaip naudotis kompiuteriu ir internetu 

80 

8. Supaprastinta e-

Citizen programa 

Programa skirta padėti senjorams tapti pilnaverčiais e-

visuomenės dalyviais. 

Tikslinė grupė: senjorai, neturintys pakankamai žinių, 

kaip naudotis kompiuteriu ir internetu 

20 

9. ECDL pradmenys 

(ECDL START) 

pradedantiesiems 

Programa skirta pasiruošti ECDL standarto START 

testams: 1. Pagrindinės informacijos technologijos 

sąvokos. 2. Naudojimasis kompiuteriu ir bylų 

tvarkymas. 3. Tekstų tvarkymas. 7. Informacija ir 

komunikacija. 

Tikslinė grupė: pradedantys kompiuterio vartotojai 

(turintys tik elementarius darbo kompiuteriu įgūdžius), 

norintys pasiruošti ECDL standarto START testams. 

 

10. ECDL pradmenys 

(ECDL START) 

Programa skirta supažindinti su pagrindinėmis 

informacijos technologijos sąvokomis, išmokyti dirbti 

su bylomis bei aplankais Windows XP operacinėje 

sistemoje; išmokyti Microsoft Word programos 

pagalba kurti nesudėtingus ir sudėtingus dokumentus, 

supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis ir terminais, 

susijusiais su internetu bei mokyti dirbti su Internet 

Explorer bei Outlook Express programomis. 

Tikslinė grupė: asmenys, turintys pradinį 

kompiuterinio raštingumo lygį ir norintys įsisavinti 

dažniausiai kasdieniame darbe naudojamą programinę 

įrangą bei pasirengti ECDL Pradmenų (ECDL START) 

testų laikymui. 

40  

arba 30 
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