E. prekyba – apsipirk ir atsiskaityk sumaniai
Programos tikslas:
Supažindinti mokymų dalyvius su e. prekybos principais: pirkti, atsiskaityti už prekes (paslaugas) ir apie daiktų
(paslaugų) pirkimą bei pardavimą naudojant skelbimų svetaines ir socialinius tinklus.

Programos uždaviniai:
Mokymų dalyviai susipažins su prekių (paslaugų) įsigijimą (pardavimą) internetu; mokės naršyti el.
parduotuvėse; gebės atpažinti saugias, patikimas el. parduotuvių svetaines; gebės palyginti kainas e. kainų
palyginimo svetainėse, susipažins su vartotojų teisėmis perkant internetu; susipažins su specializuotais
skelbimų portalais; gebės naršyti ir skelbti skelbimus specializuotuose skelbimų portaluose bei soc. tinkluose
apie parduodamas prekes (paslaugas).

Programos turinys:
1.Pažintis su e. prekyba. Tradicinės ir el. prekybos palyginimas; Statistiniai duomenys apie e. prekybą (2021
m. statistikos leidinys).
2.Saugus pirkimas internetu; saugios svetainės atpažinimas, patikimo pardavėjo atpažinimo būdai; Grėsmės
perkant internetu (tapatybės vagystės, nekokybiškos prekės ir kt.) Pažintis su internetinių Lietuvos parduotuvių
katalogu – eTikra.lt.
3.Atsiskaitymai už prekes (paslaugas) būdai: grynieji arba banko kortelė atsiimant prekes, internetinė
bankininkystė, pavedimas, apmokėjimas kreditine/debeto kortele, tarpininkų paslaugos (Paysera, Paypal),
išmanieji įrenginiai (telefonai, apyrankės, žiedai, laikrodžiai).
4. Vartotojų teisės perkant internetu.
5.Elektroninės prekybos tipais: internetinės parduotuves, prekybos platformos, skelbimų portalai; Internetinių
parduotuvių, skelbimų portalų mob. Programėlės.
6. Kainų palyginimo svetainės: www.kaina24.lt, www.pricer.lt, www.kainos.lt;
Kainų palygininimo mob. programėlės.
7. Populiariausios skelbimų svetaines; Skelbimo kūrimo taisyklės; Skelbimo paieška pagal pavyzdį; Skelbimo
publikavimas.
8. Skelbimai soc. tinkluose; Facebook skelbimų grupės; Facebook prekyvietė; Instagram.
9. Žinių pasitikrinimas (testas) https://www.epilietis.eu/2020/03/20/apsipirkimas-internetu-pasitikrink-zinias/

Mokymų metu ugdomos kompetencijos:

- Bendrosios kompetencijos (Komunikavimo kompetencija.

Mokėjimas mokytis. Iniciatyvumo ir

kūrybingumo.)
- Specialiosios kompetencijos (Technologijų valdymo kompetencija. Informacijos valdymo ir jų
pritaikymo savo veikloje kompetencija.)

Programos trukmė:
4 ak. Val./ 3 val.

Programos parengimo metai:
2022 m.

Programos lektorius(-iai):
Vardas, pavardė

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

Rasa Brazaitienė
Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. Kauno apskrities viešoji biblioteka, Leidinių išdavimo
tarnyba, vyresn. bibliotekininkė.
Nuo 2008 m. Informacinių paslaugų skyrius, Elektroninės informacijos skaitykla,
vyresn. bibliotekininkė.
2021 m. rugsėjo mėn. Strateginės plėtros ir inovacijų centras, Žinių vadybos grupė,
vyresn. metodininkė.
2009-2012 m. projektas „Bibliotekos pažangai”. Dėstytos temos gyventojams:
1. Bendravimas internete ir asmeninės informacijos saugumas
2. Interneto samprata. Pažintis su naršykle
3. Sveikatos informacija ir paslaugos
4. Švietimo informacija ir
paslaugos
5. El. prekyba internete
Nuo 2013 m. vedami skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams:
1. Filmukų kūrimas su Movie Maker
2. Darbas MS Office programa
Word 2010 (pradžiamokslis)
3. Išmok naudotis planšetiniu kompiuteriu: pagrindinės planšetinio kompiuterio
funkcijos. Fotografavimas ir filmavimas
4. Vaizdaus turinio kūrimas: pažintis su Adobe Spark
5. Vaizdaus turinio kūrimas. Darbas su OpenShot video redaktoriumi
7. Bendravimas internete: Skype
8. Grafinio paveiksliuko kūrimas su nemokama kūrybine programa

