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ĮVADAS 

 

Šis mokymosi priemonių paketas parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos programos "Erasmus+" 

remiamą projektą "Mišrusis profesinis rengimas ir mokymas", o jį parengė penkių organizacijų 

partnerystė: 

- Osengo (FR) 
- "Euroform RFS" (IT) 
- Fønix (NO) 
- Wisamar (DE) 
- ES prekyba (LT) 

 

Bendras šio paketo tikslas - sukurti mokymosi paketą, skirtą mišriojo mokymosi programoms kurti, 

surinkti jau turimą mokomąją medžiagą arba sukurti naują, kad būtų galima vykdyti veiklą, ir nustatyti 

vertinimo metodus. Taip mokymosi paketas padės visiems mokymų vadovams naudoti jau turimą 

medžiagą ir jau parengtas mokymo programas, jas atitinkamai transformuoti pagal mišraus mokymosi 

metodiką.  

 

Šiame vadove pateiktame mokyme keliami trys mokymosi tikslai: 

- Mišraus mokymosi programų kūrimas - nuo analizės iki vertinimo 
- Mokymosi išteklių kūrimas ir rengimas 
- Mišraus mokymosi projekto valdymas 

Todėl šis paketas padės mokytojams ir padės jiems tobulėti, nes jis apima kompetencijų kūrimą ir jau 

esamo turinio pritaikymą naujoviška forma.  

 

Šį vadovą sudaro keturi moduliai: 

- Kaip atlikti poreikių vertinimą 
- Kaip sukurti skaitmeninį mokymosi kursą 
- Kaip kurti išteklius 
- Kaip pradėti kursą 

Kiekviename modulyje pateikiamas jo mokymosi rezultatų aprašymas, suskirstytas į: bendrąją 

informaciją apie temą, techninius aprašus apie įdiegtas priemones, modulio administravimo ir mišraus 

mokymo gaires bei vertinimo metodus. Čia pateikti konkretūs pavyzdžiai padės mokytojams nuo pat 

pradžių jaustis įtrauktiems į procesą ir ugdyti minkštuosius įgūdžius, reikalingus norint patiems parengti 

mišraus mokymosi kursą.  

 

Tikimės, kad šis vadovas suteiks naujų žinių ir padidins informuotumą apie mišrųjį mokymąsi, jo 

įgyvendinimo būdus ir poveikį mokytojams bei mokiniams.  

1. Kaip atlikti poreikių vertinimą 

 

Mokymosi rezultatai 

 

MOKYMOSI REZULTATAI 
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ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS MOKYMO 
VALANDOS 

Įvadas į mišrųjį 
mokymąsi 

Suprasti mišraus mokymosi 
metodą 

Gebėti suprasti mišraus 
mokymosi koncepciją. 

0.5 

Mišraus mokymosi 
metodo planavimas 

Mišraus mokymosi metodo 
kūrimas 

Nustatyti pageidaujamas 
žinias ir įgūdžius, susijusius su 
mišriuoju mokymosi metodu 

2 

Mišraus mokymosi 
metodo kūrimas 

Apibrėžkite mokymo 
rezultatus ir poreikius 

Nustatykite pageidaujamus 
mokymo rezultatus ir 
poreikius 

Sudarykite rezultatų ir 
poreikių sąrašą 

2 

Mišraus formato e. 
mokymosi kurso 
sudedamosios dalys 

Nustatyti mišraus formato e. 
mokymosi kurso 
sudedamąsias dalis 

Suvokti ir suprasti modalumo 
sudedamąsias dalis. 

0.5 
 

Tikslinė auditorija ir 
tiksliniai poreikiai 
mokymo analizėje 

Išanalizuokite tikslinę 
auditoriją ir jos poreikius 
mokymams 

Nustatykite galimas tikslines 
auditorijas ir priskirkite joms 
konkrečius mokymo 
poreikius. 

2 

Temos 
ir užduotys, kurias teikia 
tikslinės grupės 
mokymas 

Analizuoti temas 
ir užduotys, kurias mokymas 
turėtų suteikti tikslinei grupei. 

Nustatykite mokymų temas ir 
užduotis, reikalingas tikslinės 
grupės kvalifikacijai kelti. 

2 

Problemų ir rizikos, kuri 
gali iškilti mokymo metu 
arba kuri gali kilti dėl 
mišraus mokymosi 
stiliaus, nustatymas. 

Nustatyti problemas ar 
konkrečius skausmingus 
taškus, kurie gali iškilti 
mokymo metu. 

Sukurti rizikos vertinimo ir 
sprendimo metodą, 
atsižvelgiant į mišraus 
mokymosi stiliaus ypatumus. 

1 

Mokymo tikslai, susiję 
su turinio kūrimo 
stiprinimu 

Apibrėžkite mokymo tikslus, 
kad būtų lengviau kurti turinį. 

Nustatyti kiekvienai kurso 
temai ir dalykui atitinkamą 
mokymosi tikslą ir tinkamą 
turinį. 

2 

Mišrūs turinio platinimo 
metodai 

Išanalizuokite turinio 
platinimo metodus, kad 
užtikrintumėte mišrų kūrimą 

Pasinaudodami žiniomis apie 
mišriojo mokymosi 
komponentus ir apibrėžtus 
rezultatus, temas ir užduotis, 
kiekvienam turiniui priskirkite 
paskirstymo metodus. 

1 

 

1.1 Įvadas į mišrųjį mokymąsi 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Įvadas į mišrųjį mokymąsi  

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Suprasti mišraus mokymosi metodą 
Turinys 

Trumpas BlendedVet projekto pristatymas 

 
"BlendedVET" tikslas - sukurti lankstų internetinį mokymą profesinio mokymo mokytojams, kurie nori 

derinti tiesioginio ir internetinio mokymo būdus. Mišrusis mokymas tapo plačiai paplitusiu mokymo 

būdu, ypač K-12 ir aukštajame moksle. Projektas padės profesinio mokymo mokytojams transformuoti 
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esamus mokymus į mišrų mokymą arba sukurti mišraus mokymo mokymus. Tiksliau, siekiame 

profesinio mokymo mokytojams pateikti esamų mišraus mokymo pavyzdžių, kurie juos įkvėptų, suteikti 

metodologiją ir rekomendacijas, kaip kurti savo pačių mišrų mokymą pagal jų vedamus mokymus. Šiuo 

tikslu sukursime mišriojo mokymosi mokymo paketą (kad mokytojai galėtų tiesiogiai išbandyti metodiką 

kurdami savo turinį) ir mokymo modelį, kuris leis įgyvendinti mokytojų mokymą visuose profesinio 

mokymo centruose ir bet kokiomis temomis.  

Dalyvaujančios šalys  

• Prancūzija - AFORMAC 

• Italija - "Euroform RFS 

• Vokietija - Wisamar 

• Norvegija - Fonix SA 

• Lietuva - EuTrade 
 
Projekto trukmė:  01/09/2020 - 31/08/2022 
 
Įvadas į mišrųjį mokymąsi  

Mišrusis mokymasis - tai formaliojo švietimo strategija, kai besimokantieji iš dalies mokosi tradiciniais 

klasių metodais, o iš dalies internetu (e. mokymasis naudojant skaitmenines technologijas). Šis mišrusis 

mokymasis suteikia pridėtinės vertės tiek besimokantiesiems, tiek mokytojams visame profesinio 

mokymo ir švietimo sektoriuje. Tyrimai rodo, kad nėra vienos bendros mišraus mokymosi termino 

apibrėžties (Rochester Institute, 2004; Smith, 2004). Claytono Christenseno institutas mišrųjį mokymąsi 

apibrėžia kaip:  

Formaliojo švietimo programa, pagal kurią mokinys bent iš dalies mokosi internetu, turėdamas tam tikrą 

galimybę kontroliuoti laiką, vietą, kelią ir (arba) tempą; bent iš dalies mokinys mokosi prižiūrimoje 

vietoje, ne namuose; kiekvieno mokinio mokymosi kurso ar dalyko modalumai yra sujungti, kad būtų 

užtikrinta integruota mokymosi patirtis. 

Mišriojo mokymosi kurso metu besimokantieji lanko mokytojo vedamą pamoką tradicinėje klasėje ir 

kartu savarankiškai atlieka internetinius kurso komponentus ne klasėje. Mokymasis internetu ir gyvas 

mokymasis vyktų lygiagrečiai ir papildytų vienas kitą.  

Mišrusis mokymas dažniausiai vyksta naudojant internetines mokymosi valdymo sistemas (MVS), tokias 

kaip "Moodle", "Canvas", "Blackboard" arba "Google Classroom". Besimokantieji gali naudotis iš anksto 

įrašytomis paskaitomis, užrašais ir skaitiniais, taip pat vertinimo lentelėmis ir užduotimis. Be to, ši 

sistema leidžia besimokantiesiems bendrauti su mokytoju ir kitais studentais per internetinius 

seminarus, internetines grupines veiklas ir diskusijų forumus. Internetinė veikla gali vykti sinchroniškai, 

kai kiekvienas besimokantysis prisijungia ir bendradarbiauja realiuoju laiku, arba asinchroniškai, kai 

besimokantieji dalyvauja jiems patogiu metu.  

Per pamoką, kurią veda mokytojas, daugiau dėmesio skiriama struktūrizuotoms pratyboms ir (arba) 

veikloms, kuriose pabrėžiamas mokymo programos aktualumas, sprendžiamos problemos arba 

atliekamos MVS įkeltos užduotys. Klasėje skiriama laiko veiklai, kuri naudinga besimokančiajam dėl 

tiesioginės sąveikos.  

Kodėl verta kurti e. mokymosi kursus?  

Daugelis organizacijų ir institucijų naudoja e. mokymą, nes jis gali būti toks pat veiksmingas kaip ir 

tradicinis mokymas už mažesnę kainą. Skaitmeninių mokymų kūrimas kainuoja brangiau nei medžiagos 

rengimas klasėje ir dėstytojų mokymas, ypač jei naudojami daugialypės terpės ar itin interaktyvūs 
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metodai. Tačiau e. mokymosi kurso rengimo išlaidos (įskaitant interneto serverių ir techninio palaikymo 

išlaidas) yra gerokai mažesnės nei išlaidos, susijusios su auditorijų naudojimu, mokytojų apmokėjimu, 

dalyvių kelionių ir laiko, kurį jie praranda darbe, kad galėtų dalyvauti mokymuose, finansavimu.  

Be to, e. mokymasis gali pasiekti platesnę auditoriją, įskaitant besimokančiuosius, kuriems sunku 

dalyvauti įprastiniuose mokymuose, nes  

• Jie yra geografiškai išsibarstę ir turi mažai laiko ir (arba) išteklių keliauti;  

• Jie yra užimti darbe ar šeimoje, todėl negali lankyti kursų tam tikromis dienomis pagal nustatytą 
tvarkaraštį;  

• Jie įsikūrę konfliktų ar pokonfliktinėse teritorijose ir dėl saugumo sumetimų yra ribotas mobilumas;  

• Dėl kultūrinių ar religinių įsitikinimų jie negali dalyvauti visuose užsiėmimuose;  

• Jie susiduria su sunkumais bendraudami realiuoju laiku (pvz., mokantys užsienio kalbą arba labai 
drovūs).  

 

E. mokymosi metodai yra veiksmingi, nes juose derinama praktika ir grįžtamasis ryšys, bendra veikla 

derinama su individualizuotu mokymusi, mokymosi būdai pritaikomi pagal besimokančiųjų poreikius, 

jiems siūlomi didaktiniai žaidimai ir simuliacijos.  

Be to, visi besimokantieji gauna vienodos kokybės mokymą, nes jis nepriklauso nuo konkretaus 

mokytojo. E. mokymasis yra geras sprendimas, kai...  

• reikia pateikti daug turinio dideliam besimokančiųjų skaičiui.  

• besimokantieji yra geografiškai išsklaidyti; - besimokantieji yra riboto mobilumo;  

• besimokantieji turi ribotą mobilumą;  

• besimokantieji turi ribotą laiką, kurį gali skirti mokymuisi kiekvieną dieną;  

• besimokantieji neturi pakankamai bendravimo įgūdžių;  

• besimokantieji turi bent pagrindinius kompiuterio ir interneto naudojimo įgūdžius;  

• Reikia sukurti nuoseklią žinių bazę šia tema;  

• besimokantieji yra labai motyvuoti ir mėgsta mokytis savo tempu.  

• Ateityje turinys bus pakartotinai naudojamas kitoms besimokančiųjų grupėms;  

• mokymu siekiama ugdyti ne psichomotorinius, o kognityvinius įgūdžius;  

• Kursas skirtas ilgalaikiams, o ne trumpalaikiams mokymo poreikiams tenkinti;  

• Yra poreikis rinkti ir stebėti duomenis.  
 

Skaitmeninis mokymasis nėra idealus visais atvejais, todėl mažai tikėtina, kad jis visiškai pakeis klasikinį 

mokymą klasėje E. mokymasis gali būti ekonomiškesnis būdas papildyti įprastą mokymą ir pasiekti kuo 

daugiau besimokančiųjų.   

 

Mišraus mokymosi nauda  

Tai naudinga paslaugų teikėjams, mokytojams ir besimokantiesiems.  

1) Teikėjas  

• Mažesnės išlaidos:  
Mišrus mokymasis gali būti palyginti nebrangus. Organizacijos gali pasinaudoti turima IT įranga ir 

prieiga prie bet kurios jau įdiegtos mokymosi valdymo sistemos (MVS). Mokytojai gali integruoti 

internetinius išteklius, pavyzdžiui, kurso dokumentus, paskaitų užrašus, užduočių lapus ir kitą 

popierinę dalomąją medžiagą ir t. t., o tai kainuoja nedaug arba visai nekainuoja. Tobulėjant naujoms 

technologijoms, jos gali būti įtraukiamos į mišinį, kad mokymasis būtų tikslingesnis ir įdomesnis. 

Ilgalaikes išlaidas galima sumažinti sumažinus išlaidas vadovėliams, popieriui ir kopijavimui. Mišrusis 

mokymasis taip pat gali palengvinti perėjimą prie mokymosi be popieriaus.  
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• Mokymosi vietų išlaikymas ir didesnis besimokančiųjų skaičius:  
Šiuolaikiniai besimokantieji turi išsiugdyti kritinio mąstymo ir kūrybiškumo įgūdžius, kurių reikalauja 

šiuolaikiniai darbdaviai. Mišrusis mokymasis padeda ugdyti šiuos įgūdžius, nes skatina 

besimokančiuosius dirbti, dalytis informacija ir bendradarbiauti internetu, taip parengiant juos 

šiuolaikinei darbo vietai. Toks pažangus požiūris gali užtikrinti didesnę besimokančiųjų sėkmę, 

geresnį jų išlaikymo lygį ir kasmet didėjantį naujų besimokančiųjų skaičių.  

• Patrauklumas platesniam besimokančiųjų ratui:  
Tai suteiks galimybę užmegzti ryšius su nuotoliniu būdu besimokančiais asmenimis ir patekti į 

potencialią besimokančiųjų rinką, kurie norėtų gauti paramą studijuojant fizinėje organizacijoje, bet 

neįsipareigoti studijuoti visą darbo dieną. Nepaisant nuotolinio mokymosi privalumų, daugeliui 

potencialių besimokančiųjų vis dar nepatogu mokytis vieniems. Jei besimokantiesiems būtų siūlomas 

kombinuotas modelis, pagal kurį mokymasis savo laiku būtų derinamas su neakivaizdiniu mokymusi, 

šis rūpestis sumažėtų.  

• Lankstus grafikas ir (arba) tvarkaraštis:  
Mišrusis mokymasis suteikia galimybę mokytojams pasiūlyti lankstesnį tvarkaraštį, kuris gali būti 

dalis strategijos, kuria siekiama maksimaliai padidinti klasių erdvę ir (arba) sumažinti perpildytų 

klasių skaičių.  

 

2) Mokytojas  

• Kurso struktūra:  
Mokytojai gali lanksčiau ir kūrybiškiau organizuoti kursus ir mokyti nei tradicinėje klasėje.  

• Laiko valdymas:  
Mišrusis mokymasis leidžia mokytojui įtraukti besimokančiuosius į gilesnį ir prasmingesnį kontekstą 

klasėje. Mokytojai gali geriau išnaudoti tiesioginio bendravimo su besimokančiaisiais laiką. 

Mokytojai gali mažiau laiko skirti pamokoms visai klasei, o daugiau - susitikimams su 

besimokančiaisiais individualiai arba mažose grupėse, kad padėtų jiems spręsti konkrečias sąvokas, 

įgūdžius ar klausimus.  

• Parama:  
E. mokymasis leidžia veiksmingiau bendrauti besimokantiesiems ir jų mokytojams naudojant 

elektroninius laiškus, diskusijų lentas ir pokalbių kambarius. Mokytojas taip pat gali teikti papildomą 

pagalbą besimokantiesiems ne pamokų metu. E. mokymasis suteikia mokytojams galimybę 

patikrinti, kaip sekasi atskiriems besimokantiesiems ar visai klasei, o geresnė informacija ir 

grįžtamasis ryšys apie besimokančiųjų darbą didina besimokančiųjų įsitraukimą.  

 

3) Besimokantysis  

• Savarankiškumas Besimokantieji dažnai išsiugdo savarankiškumą ir motyvaciją dirbdami savo laiku ir 
savo tempu. Jie tampa savarankiški ir atsakingi už savo individualių pasiekimų stebėjimą.  

• E. mokymosi medžiagos naudojimas padidina besimokančiojo gebėjimą nusistatyti tinkamus 
mokymosi tikslus ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, taip ugdant įgūdžius, kuriuos galima 
pritaikyti visuose dalykuose.  

• Parama Besimokantieji patiria asmeninį įsitraukimą ir paramą bendraudami su dėstytojais ir 
bendraamžiais, kartu naudodamiesi internetinio mokymo lankstumu.  

• Technologinis raštingumas Besimokantieji turi naudotis skaitmeninėmis ir internetinėmis 
technologijomis mišriose mokymosi situacijose, taip pagerindami savo technologinį raštingumą ir 
įgydami didesnį pasitikėjimą naujomis technologijomis.  
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• Lankstumas Dirbdami internetu ir turėdami prieigą prie neribotų naujausių išteklių, besimokantieji 
turi daugiau laiko, lankstumo, laisvės ir patogumo valdyti mokymąsi taip, kad jis atitiktų jų 
individualius poreikius.  

 

Besimokančiųjų Aktyvumas ir Bendradarbiavimas Aktyvus įsitraukimas į kurso medžiagą yra labai 

svarbus mokymuisi. Tyrimai rodo, kad mokymasis ne tik labiau tikėtinas, bet ir labiau praturtinamas 

(kokybiškai geresnis), kai mokiniai ne tik pasyviai klausosi, skaito ar žiūri. Kadangi mišrusis mokymasis 

skatina ir individualią, ir bendrą veiklą, jis palengvina būtent tokį aktyvų įsitraukimą ir suteikia mokiniams 

galimybę išbandyti savo idėjas, apibendrinti kitų idėjas ir geriau suprasti tai, ko jie mokosi. Galiausiai, 

diskusijų ir debatų patirtis gali sustiprinti besimokančiųjų bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo 

jausmą.  

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

PRIEŠ  Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis, kaip 
naudotis nuotolinio 
mokymosi 
internetu moduliu, 
ir techninėmis 
instrukcijomis. 

 

5 min. 

DĖL Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Įvadas į mišrųjį 
mokymąsi  Trumpas vaizdo 

įrašas su įgarsinimu 
ir PPT palaikymu 

25 min. 

Kodėl verta kurti e. 
mokymosi kursus?  

Mišraus mokymosi 
nauda  

1) Teikėjas  
2) Mokytojas  
3) Besimokantysis  

Infografika 

Viktorina Patvirtinti anksčiau 
pateiktų hipotetinių 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internete 

Internete 

Turinys Gebėti suprasti mišraus mokymosi koncepciją.  

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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įvesties duomenų 
supratimą 

Lygiagretus 
žodynėlis + 
papildomi ištekliai 
(vaizdo įrašai ir kt.) 

 

PO Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Jokio įvertinimo Šis pirmasis skyrius yra įvadas į temą ir keletas žodžių apie projektą.  

Ištekliai 

Pagrindiniai išoriniai padalinio ištekliai yra projekto interneto svetainė. Mišraus mokymosi apibrėžimas 

ir įvadiniai vaizdo įrašai galiausiai kiekviena kalba, pvz:   

LT: https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU 

FR: https://www.youtube.com/watch?v=LiyBeIHZRyY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r_kAYlAp3xU
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1.2 Mišraus mokymosi metodo planavimas 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Mišraus mokymosi metodo planavimas 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Mišraus mokymosi metodo kūrimas 
Turinys 

Mišrūs mokymosi metodai  

Mišrusis mokymasis gali būti vykdomas įvairiais būdais. Balansas tarp internetinių ir tiesioginių 

komponentų priklauso nuo kurso programos, organizacijos ir besimokančiųjų poreikių.  

Galima išskirti du bendruosius skaitmeninio mokymosi būdus: savarankiškas mokymasis ir mokymas, 

kurį veda mokytojas. Savarankiškai besimokantys asmenys yra savarankiški ir visiškai nepriklausomi, o 

palengvintuose ir vadovaujamuose mokymo kursuose teikiama įvairaus lygio dėstytojų ir mokytojų 

parama ir sudaromos sąlygos besimokantiesiems bendradarbiauti. E. mokymosi kursuose dažnai 

derinami abu metodai, tačiau, kad būtų paprasčiau, kiekvieną iš jų nagrinėsime atskirai.  

Savarankiško mokymosi e. mokymosi kursai: 

Besimokantieji gauna skaitmeninę mokymosi vadovėlį, kurį galima papildyti papildomais ištekliais ir 

vertinimais. Kursas paprastai talpinamas interneto serveryje, o besimokantieji gali jį pasiekti iš e. 

mokymosi platformos. Besimokantieji gali mokytis savo tempu ir nustatyti asmeninius mokymosi kelius 

pagal savo individualius interesus ir poreikius. Skaitmeninį kursą teikiantiems asmenims nereikia 

planuoti, valdyti ar stebėti besimokančiųjų konkretaus proceso. E. mokymosi turinys kuriamas pagal 

nustatytus mokymosi tikslus ir pateikiamas naudojant įvairius daugialypės terpės komponentus, 

pavyzdžiui, tekstą, iliustracijas, garso ir vaizdo įrašus. Kad besimokantieji būtų savarankiški, kurse turėtų 

būti pateikta kuo daugiau sprendimų, kurie palengvintų mokymąsi (pasitelkiant paaiškinimus, 

pavyzdžius, komentarus, žodynėlius, interaktyvumą ir t. t.). Tačiau besimokantieji paprastai taip pat 

gauna paramą el. laiškais arba e. mokymu. Jei savarankiško mokymosi e. kursas siūlomas per MVS, 

besimokančiųjų veiksmus galima stebėti centrinėje duomenų bazėje. 

E. mokymosi kursas, kurį veda instruktorius / fasilitatorius: 

Pagal šį modelį kuriama linijinė programa, kuri į chronologinį kursą ar mokymo programą sujungia kelias 

veiklas ir elementus. Kursą planuoja ir veda instruktorius ir (arba) fasilitatorius, naudodamasis e. 

mokymosi platforma. E. mokymosi kursą gali papildyti instruktorių paskaitos, individualios užduotys ir 

besimokančiųjų bendradarbiavimo veikla. Bendraudami ir bendradarbiaudami besimokantieji, 

tarpininkai ir instruktoriai gali naudotis bendravimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, diskusijų 

forumais, pokalbiais, apklausomis, interaktyviosiomis lentomis, dalijimosi programomis ir garso bei 

vaizdo konferencijų funkcijomis. Kursas paprastai baigiamas užduotimi arba testu, skirtu mokymosi 

rezultatams įvertinti.   

Mokymasis internetu gali būti nedidelė auditorijoje vykstančio kurso dalis arba, priešingai, 

besimokantieji gali dirbti savarankiškai internetu ir retkarčiais susitikti su dėstytojais, kad peržiūrėtų 

savo mokymosi pažangą arba gautų paramą.  

Geroji mišriojo mokymosi praktika nebūtinai reiškia, kad tam tikram kursui reikia taikyti įvairias 

technologijas. Tai gali reikšti, kad tiesiog reikia naudoti kelias priemones, bet veiksmingais būdais, kad 

būtų pasiekta mokymo ir mokymosi kokybė. 

Skaitmeninės technologijos gali būti įdiegtos jūsų pasirinktoje debesijos principo platformoje pagal 

slankiąją skalę: Pasirinktos debesijos platformos pavyzdžiai: "G Suite for Education", "Moodle", "Canas", 

"Microsoft Office 365".  
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Pirmas pavyzdys: Dėstytojas gali įkelti paskaitų užrašus, pristatymus, darbo lapus į savo kurso svetainę, 

reguliariai naudoti pranešimus ir elektroninį paštą. Šiame pavyzdyje skaitmeninės technologijos 

naudojamos siekiant palengvinti besimokančiųjų naudojimąsi kurso ištekliais.  

Antras pavyzdys: mokytojas gali integruoti įvairias skaitmenines technologijas, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, 

ekrano transliacijas, interaktyvius pristatymus ir viktorinas. Naudojant tokias priemones kaip Padlet ar 

Mentimeter, galima naudoti diskusijų forumus tarp mokytojo ir besimokančiųjų arba neformalų "tik 

besimokančiųjų" forumą. Šiame pavyzdyje besimokantieji veiksmingai bendrauja ir bendradarbiauja 

tarpusavyje ir su mokytoju naudodamiesi įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis.  

Trečias pavyzdys: Skaitmeninės technologijos yra visiškai integruotos į modulio įgyvendinimą. 

Pagrindiniai kurso elementai dėstomi internetu, o tiesioginis mokymas yra minimalus.  

 

Mišraus mokymosi metodo planavimas 

Mišrus mokymosi metodas turi būti patrauklus, kad besimokantysis galėtų prisiimti atsakomybę už savo 

mokymąsi, o ne būti pasyvus informacijos gavėjas. Kaip ir bet kurioje mokymo programoje, mokymosi ir 

mokymo veikla turi būti prasminga ir integruota į visą besimokančiojo patirtį. Pradiniame etape 

pereinant nuo tiesioginio kurso prie mišraus metodo labai svarbu planuoti.  

Planavimo etape reikia atkreipti dėmesį į tris sritis. Pirma, būtina peržiūrėti esamą kursą. Tai apima kurso 

tikslų ir mokymosi uždavinių, mokymo veiklos ir vertinimo peržiūrą. Antra, pažvelgti į bendrą 

organizacijos įtaką ir kultūrą, taip pat į susijusias profesines akredituojančias institucijas. Trečia, 

atsižvelgti į besimokančiųjų grupę, kuri, tikėtina, užsirašys į kursą ir jame dalyvaus.  

Kurdamas mišriojo mokymosi programą kurse, dėstytojas pirmiausia turi atsižvelgti į bendrą mokymo 

programos struktūrą:  

1) Mokymosi rezultatai  
2) Mokymo programos turinys  
3) Besimokančiųjų poreikiai 
4) Pedagoginis požiūris  
5) Vertinimo metodai 
 

Būtina suvokti, kad besimokantysis mokosi daugelyje skirtingų aplinkų. Naudodamiesi mobiliosiomis 

technologijomis jie gali pasiekti kurso medžiagą iš bet kurios vietos, naudodamiesi MVS. Todėl jie gali 

pasiekti medžiagą tada, kada nori. Visa mišraus mokymosi idėja - suteikti besimokantiesiems lankstumo 

ir galimybę mokytis bet kuriuo jiems tinkamu laiku ir bet kurioje vietoje. MVS leidžia organizacijoms 

naudoti daug turtingos medijos, pavyzdžiui, animaciją, vaizdo įrašus, podkastus, taip pat rašytinį žodį, 

kad suteiktų besimokantiesiems reikiamą pagalbą, kai jie mokosi pasirinktuose kursuose.  

 

TECHNINIS LAPAS 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Nustatyti pageidaujamas žinias ir įgūdžius, susijusius su mišriuoju mokymosi 
metodu 

Įrankio 
aprašymas  

"Moodle" platforma su H5P (tekstiniai ištekliai, vaizdo įrašai, viktorinos...) 
Zoom (sinchroninis) 
Kahoot 
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Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis  

Elektroninis laiškas 
instruktoriams su 
sinchroninio ryšio 
su kitais nuotoliniais 
instruktoriais 
instrukcijomis ir 
techninėmis 
instrukcijomis. 

 5 min. 

Daugiau išteklių, 
kurie turi būti 
perskaityti prieš 
prisijungimą 
(hipotetinė įvestis) 

 30 minučių 

PER Nuotolinis-
sinchroninis 

Ryšys per "Zoom” 
a. "Kahoot" 
apklausa du 
požiūriai 
b. Įvado vadovas 

Mišrūs mokymosi 
metodai  

 

1 valanda 20 
minučių 

c. Atsiliepimai iš 
pirmojo skyriaus ir 
apibendrinimas 

- Savarankiško 
mokymosi e. mokymosi 
kursai  

d. Praktinė atvejo 
analizė - 
eksperimentavimas 
realiame gyvenime   
 

- E. mokymosi kursas, 
kurį veda instruktorius  
 

Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skaitytini šaltiniai ir 
vaizdo įrašai 

Mišraus mokymosi 
metodo planavimas 

 

Supratimo viktorina Visas skyrius 5 min. 

PO Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skyriaus įvertinimas 
- apmąstymai apie 
tai, kokį turinį jie 
nori paversti 
mišriuoju 
mokymusi likusioje 
kurso dalyje. 

 30 minučių 

 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma taikyti turinį, planuoti mišrųjį mokymosi metodą savo dalykui/mokymams, 

kuriuos jie nori sujungti. Jei jie neturi jau esamų mokymų, kuriuos galėtų "transformuoti", jie gali 

apmąstyti naują mokymų temą. 

Ištekliai 

Nereikia jokių šablonų ir (arba) išteklių, gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti platformoje esančiame 

forume arba tiesiogiai mokytojui mokantis neprisijungus prie interneto.  

 

 

 

 

 

 

1.3 Sukurti mišraus mokymosi metodą 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Sukurti mišraus mokymosi metodą 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Nustatyti pageidaujamus mokymo rezultatus ir poreikius 
Turinys 

Sukurti e. mokymosi kursą 

Veiklos 

Gerai parengti ir suplanuoti mokymo programą yra labai svarbu, kad ir kokio tipo būtų mokymas, tačiau 

tai dar svarbiau, kai kalbama apie e. mokymosi projektą. Tradicinio mokymo atveju pagrindinis 

sunkumas yra palengvinti mokymo sesijas, o e. mokymosi atveju projektavimas ir kūrimas yra labai 

svarbus, nes medžiaga turi būti sudaryta taip, kad ją būtų galima naudoti savarankiškai ir pakartotinai, 

nedarant pakeitimų. 

Pakartotinis kurso elementų naudojimas 

Jei e. mokymosi kursai yra gerai suprojektuoti, jie gali būti rengiami kelis kartus skirtingiems 

besimokantiesiems naudojant tą pačią medžiagą. Be to, savarankiško mokymosi kursų elementus (pvz., 

skyrius, pamokas ir daugialypės terpės komponentus, tokius kaip iliustracijos ir animacija) galima 

pakartotinai naudoti įvairiomis aplinkybėmis. Interaktyvias e. pamokas, sukurtas savarankiško 

mokymosi kursui, galima integruoti į palengvintus kursus arba įtraukti į kitą savarankiško mokymosi 

internetu programą. 

Mokymo projektavimo modelis gali būti naudojamas apibrėžti veiksmams, kuriais bus vadovaujamasi 

įgyvendinant e. mokymosi kursų kūrimo projektus. 

Instrukcijų dizainas - ADDIE modelis 

Instrukcijų kūrimas - tai sistemingas specifikacijų kūrimas remiantis pedagogikos ir didaktikos teorijomis, 

siekiant užtikrinti mokymo kokybę. Profesiniame mokyme instrukcijų projektavimu siekiama pagerinti 

darbuotojų darbo rezultatus ir padidinti organizacijos efektyvumą. 

Yra daugybė mokomojo dizaino modelių, dauguma jų remiasi garsiausiais modeliais, pavyzdžiui, ADDIE 

modeliu.  

ADDIE modelį sudaro penki etapai:  

1) ANALIZĖ Poreikių analizė Tikslinės auditorijos analizė Temos ir užduoties analizė 
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2) PROJEKTAVIMAS Mokymosi tikslai eiliškumas Pedagoginė strategija Mokymo sąlygos Vertinimo 

strategija 

3) KŪRYBA Turinio kūrimas Siužetinės lentos kūrimas Kursų programos kūrimas 

4) ĮGYVENDINIMAS Diegimas ir pristatymas Besimokančiųjų veiklos valdymas 

5) VERTINIMAS Grįžtamasis ryšys Mokymosi elgesio rezultatai 

Pastaba apie procesą 

Geriau pritaikyti esamą modelį konkretiems poreikiams tenkinti, nei veikti be plano. Tačiau norint 

pasirinkti ir pritaikyti modelį konkrečiai situacijai, reikia tam tikro lankstumo. E. mokymosi projektai labai 

skiriasi pagal dydį ir sudėtingumą. Toliau aprašytas procesas yra išsamus - jis apima visas galimybes, 

kurios gali būti įtrauktos į sudėtingą mokymosi projektą. Tačiau kai kuriuos etapus galima praleisti arba 

supaprastinti, atsižvelgiant į projekto tikslus ir reikalavimus, pavyzdžiui, biudžeto, įgūdžių ar 

organizacinius apribojimus.  

Toliau aprašyti penki ADDIE procesą sudarantys žingsniai:  

1. Analizė 
Poreikių analizė turėtų būti atliekama plėtros projekto pradžioje, siekiant nustatyti, ar:  

- reikia mokymų, kad būtų užpildytos profesinių žinių ir įgūdžių spragos; ir  
- skaitmeninis mokymasis yra geriausias būdas teikti šį mokymą. Poreikių analizė padeda 

nustatyti pagrindinius mokymo tikslus. Kitas svarbus žingsnis - tikslinės auditorijos 
analizė. Kurso dizainas ir mokymo būdai priklausys nuo pagrindinių besimokančiųjų 
charakteristikų (pavyzdžiui, jų prieš kursus įgytų žinių ir įgūdžių, geografinės padėties, 
mokymosi konteksto ir galimybių naudotis technologijomis). 

- Analizė taip pat reikalinga siekiant nustatyti kurso turinį: 
- užduočių analizės metu nustatomos darbo užduotys, kurias besimokantieji turi išmokti ar 

patobulinti, ir žinios bei įgūdžiai, kuriuos reikia tobulinti ar stiprinti. Šio tipo analizė 
dažniausiai naudojama kursams, skirtiems konkretiems įgūdžiams, tiesiogiai susijusiems 
su darbu, ugdyti.  

- Temų analizė būtina norint nustatyti ir klasifikuoti kurso turinį. Ši analizė būdinga 
kursams, kurie pirmiausia skirti informacijai pateikti.  

2. Projektavimas 
 Projektavimo etapą sudaro:  

- suformuluoti mokymosi tikslus, reikalingus bendram kurso tikslui pasiekti;  
- tikslų įgyvendinimo eiliškumo nustatymas (seka); ir  
- pasirinkti pedagogikos, daugialypės terpės komponentų, vertinimo ir sąlygų strategijas.  

Projektavimo etape parengiamas išsamus planas, kuriuo galima remtis kuriant kursą. Šiame 

plane nurodoma mokymo programos struktūra (pvz., jos suskirstymas į kursus, skyrius, pamokas 

ir veiklas); su kiekvienu skyriumi susiję mokymosi tikslai; su kiekvienu skyriumi susijusios 

mokymosi formos ir būdai (pvz., interaktyvi medžiaga savarankiškam mokymuisi, sinchroninė ar 

asinchroninė bendradarbiavimo veikla).  

3. Plėtra  
Čia kuriamas mokymosi turinys. Turinys gali būti labai įvairus, priklausomai nuo turimų išteklių. 

Pavyzdžiui, mokymosi turinį gali sudaryti paprasta medžiaga (t. y. mažai interaktyvi arba visai be 

interaktyvumo ar daugialypės terpės, pavyzdžiui, struktūrizuoti PDF dokumentai), kurie gali būti 

derinami su kita medžiaga (pvz., garso ar vaizdo failais), testais ir užduotimis. Tuomet reikia 

sukurti siužetinę lentą ir daugialypės terpės komponentus bei elektroninę sąveiką. Interaktyvaus 

daugialypės terpės turinio kūrimas susideda iš trijų pagrindinių etapų  

- turinio kūrimas: visų reikiamų žinių ir informacijos rašymas arba rinkimas;  
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- siužetinės lentos kūrimas: pedagoginių metodų (visų pedagoginių elementų, reikalingų 
mokymosi procesui palaikyti) ir žiniasklaidos elementų integravimas, kuriant siužetinę 
lentą - dokumentą, kuriame aprašomi visi galutinio interaktyvaus produkto komponentai, 
įskaitant vaizdus, tekstus, sąveikas, vertinimo testus; ir  

- mokymo programos kūrimas: daugialypės terpės ir interaktyvių komponentų kūrimas, 
kurso parengimas įvairiais formatais, kad būtų galima jį platinti per CD-ROM arba 
internetą, ir turinio elementų integravimas į mokymosi platformą, kuria gali naudotis 
besimokantieji.  

4. Įgyvendinimas  
Šiame etape kursas pristatomas besimokantiesiems. Kurso programa įdiegiama į 

besimokantiesiems prieinamą serverį. Palengvintų ir nukreiptų kursų atveju šis etapas taip pat 

apima besimokančiųjų veiklos valdymą ir palengvinimą.  

5. Vertinimas  
Skaitmeninio mokymosi projektas gali būti vertinamas dėl įvairių konkrečių priežasčių. Galima 

vertinti besimokančiųjų atsiliepimus, mokymosi tikslų pasiekimą, su darbu susijusių žinių ir 

įgūdžių perdavimą ir projekto poveikį organizacijai. 

E. mokymasis ir įgūdžių tipai 

Ar e. mokymasis gali būti naudojamas bet kokiems įgūdžiams ugdyti? 

Mokymo programomis siekiama ugdyti įvairius įgūdžius:  

• pažintiniai įgūdžiai, kurie apima žinių gilinimą ir supratimą (pvz., mokslinių sąvokų), instrukcijų 
vykdymą (t. y. procedūriniai įgūdžiai) ir metodų taikymą naujose situacijose sprendžiant problemas 
(t. y. intelektiniai arba mąstymo įgūdžiai).  

• tarpasmeniniai įgūdžiai, pavyzdžiui, reikalingi aktyviai klausantis, pristatant ar vedant derybas; ir  

• psichomotoriniai įgūdžiai, susiję su fizinio suvokimo ir judesių įgijimu (pvz., sportuoti ar vairuoti 
automobilį). Kaip e. mokymosi kursai gali būti naudojami šiems įvairiems įgūdžiams ugdyti?  

Dauguma e. mokymosi kursų yra sukurti pažintiniams įgūdžiams tobulinti; pažinimo sritis yra 

tinkamiausia skaitmeniniam mokymuisi. Kognityvinėje srityje mąstymo įgūdžiams ugdyti reikia 

interaktyvios mokymosi veiklos, nes šie įgūdžiai geriausiai įgyjami veikiant. Tarpasmeninių įgūdžių 

ugdymas taip pat gali būti svarstomas taikant skaitmeninį mokymąsi naudojant konkrečius metodus. 

Pavyzdžiui, požiūriams ir elgsenai keisti gali būti naudojami interaktyvūs vaidmenų žaidimai ir 

grįžtamasis ryšys. 

Renkantis tarp skaitmeninio mokymosi (e. mokymosi), tradicinio mokymo ar kitų neformaliojo 

mokymosi ar mokymosi darbo vietoje rūšių, būtina užduoti šiuos klausimus:  

• Kokia yra santykinė kiekvienos mokymo rūšies kaina?  

• Ar mokymas bus veiksmingesnis, jei jis bus vykdomas kaip vientisas kursas, ar paskirstytas per tam 
tikrą laiką?  

• Ar mokymas atitinka trumpalaikius ar ilgalaikius mokymosi poreikius?  

• Ar dalyviai turi galimybę naudotis reikiamais kompiuteriais ir ryšio priemonėmis?  

• Ar dalyviai yra pakankamai motyvuoti mokytis skaitmeniniu ar savarankišku būdu?  

• Ar tikslinių dalyvių tvarkaraščiai ir geografinė padėtis leidžia jiems dalyvauti klasėje vykstančiuose 
mokymuose ar kitų rūšių sinchroniniame mokyme? 

 

E. mokymosi kokybė  

E. mokymosi kurso kokybę gerina:  
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1) Į besimokantįjį orientuotas turinys: Skaitmeninio kurso programa turėtų būti konkreti ir atitikti 
besimokančiojo poreikius bei jo darbo funkcijas ir pareigas. Kurse esantys įgūdžiai, žinios ir 
informacija turėtų būti skirti šiam tikslui pasiekti.  

2) E. mokymosi turinys turėtų būti suskirstytas į segmentus, kad būtų lengviau įsisavinti naujas žinias ir 
būtų galima reguliuoti mokymuisi skirtą laiką.  

3) Skatinantis turinys: mokymo metodai ir būdai turėtų būti naudojami kūrybiškai, kad kursas būtų 
stimuliuojantis ir motyvuojantis besimokančiuosius.  

4) Interaktyvumas: norint išlaikyti dėmesį ir paskatinti mokymąsi, būtina dažnai bendrauti su 
besimokančiuoju.  

5) Individualizavimas: savarankiško mokymosi kursai turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į 
besimokančiųjų poreikius ir interesus; mokymų metu instruktorius, dėstytojas ir (arba) tarpininkas 
turėtų turėti galimybę stebėti atskirų besimokančiųjų pažangą ir rezultatus. 

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Nuotolinis - 
asinchroninis 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis dėl 
sinchroninio 
nuotolinio darbo 
mažose grupėse su 
kitais nuotolinio 
darbo mokytojais ir 
techninėmis 
instrukcijomis. 

 5 min. 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Sudarykite rezultatų ir poreikių sąrašą 

Įrankio 
aprašymas  

 
Moodle platforma su H5P (forumas, tekstiniai ištekliai, vaizdo įrašai, viktorinos...) 
Padidinimas (sinchroninis) 
Kahoot 
 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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PER Nuotolinis - 
asinchroninis 

Skaitomi ištekliai ir 
vaizdo įrašai bei 
vaizdo įrašai PPT su 
įgarsinimu prieš 
prijungimą 
(hipotetinė įvestis)  

Sukurti e. mokymosi 
kursą 

Instrukcijų dizainas - 
ADDIE modelis 

E. mokymasis ir 
įgūdžių tipai 

E. mokymosi kokybė  

50 min. 

Nuotolinis - 
sinchroninis - 
mažose 
grupėse pagal 
profesinę sritį? 
Arba 
individualiai 
nuotoliniu - 
asinchroniniu 
būdu 

Kursų kūrimas 
taikant ADDIE 
metodą ir kokybės 
analizę - atvejo 
analizė 

Galimybė susisiekti su 
vadovu per "Moodle" 
forumą ir užduoti bet 
kokius klausimus 

1h 

PO Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma pritaikyti turinį ir, taikant ADDIE metodą, parengti savo kursą, susijusį su jų 

tema ir (arba) mokymais, kuriuos jie nori sujungti. Jie taip pat turėtų apmąstyti, kokius e. mokymosi 

įgūdžių tipus įgyvendins, ir išanalizuoti numatomą planuojamo mokymosi kokybę.  

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

 

 

Ištekliai 

Addie Vikipedija kiekviena kalba: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE  

Vašingtono universiteto vaizdo įrašuose paaiškintas "Addie" modelis: https://www.uwb.edu/it/service-

catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-design/addie  

Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti platformoje esančiame forume arba tiesiogiai mokytojui 

mokantis neprisijungus prie interneto.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_ADDIE
https://www.uwb.edu/it/service-catalog/teaching-learning/hybrid-and-online-learning/instructional-design/addie
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1.4 Mišraus formato e. mokymosi kurso sudedamosios dalys 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: E. mokymosi kurso mišriuoju formatu sudedamosios dalys 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Nustatyti mišraus formato e. mokymosi kurso sudedamąsias dalis 

Turinys 

E. mokymosi kurso sudedamosios dalys  

Kaip matome, skaitmeninio mokymosi metodai gali būti derinami su įvairiais elementais, įskaitant  

1. mokymosi turinį.  
2. e. mokymas, e. koučingas, e. mentorystė  
3. mokymasis bendradarbiaujant; ir  
4. virtualioje klasėje.  

Trumpai apžvelkime šiuos elementus.  

E. mokymosi turinys Turinį gali sudaryti:  

- paprasti mokymosi ištekliai  
- interaktyvios e. mokymosi pamokos  
- elektroninis modeliavimas;  
- darbo įrankiai. 

 

Paprasti mokymosi ištekliai  
Paprasti mokymosi ištekliai - tai neinteraktyvūs ištekliai, pavyzdžiui, dokumentai, "PowerPoint" 

prezentacijos, garso ir vaizdo failai. Šie ištekliai nėra interaktyvūs ta prasme, kad besimokantieji gali tik 

skaityti arba žiūrėti turinį. Šiuos išteklius galima greitai sukurti ir, jei jie atitinka nustatytus tikslus ir yra 

sukurti struktūriškai, jie gali būti vertingi mokymosi ištekliai, net jei juose nėra interaktyvumo. 

Elektroninės pamokos 

Labiausiai paplitęs savarankiško e. mokymosi metodas - interaktyvių pamokų arba e. pamokų internete 

rinkinys. E. pamoka - tai linijinė ekranų seka, kurią gali sudaryti tekstas, paveikslėliai, animacija, garso ir 

vaizdo įrašai bei interaktyvūs klausimų ir komentarų moduliai. Į e. pamoką taip pat gali būti įtrauktas 

skaitymo sąrašas ir nuorodos į internetinius išteklius, taip pat papildoma informacija konkrečiomis 

temomis. 

Modeliavimas 

Modeliavimas yra labai interaktyvi e. mokymosi forma. Sąvoka "imitavimas" iš esmės reiškia mokymosi 

aplinkos, kuri "imituoja" realų pasaulį ir leidžia besimokančiajam mokytis veikiant. Simuliacijos - tai 

specifinė internetinio mokymo forma, kai besimokantysis panardinamas į realią situaciją ir dinamiškai 

reaguojama į jo elgesį. 

 

 

Darbo priemonės 

Darbo įrankiai suteikia reikiamą informaciją reikiamu metu. Jos gali būti įvairių formų ir prieinamos 

įvairiomis priemonėmis (pvz., kompiuteriu, spausdintuvu, mobiliuoju telefonu). Apskritai jose pateikiami 

neatidėliotini atsakymai į konkrečius klausimus, padedantys naudotojams atlikti užduotis. Kontroliniai 

sąrašai ir techniniai žodynai - tai keletas paprastų darbo priemonių pavyzdžių, tačiau gali būti kuriamos 

ir sudėtingos ekspertinės sistemos, padedančios naudotojams priimti sudėtingus sprendimus.  

 

e. mokymas, e. koučingas, e. mentorystė  
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Besimokantiesiems galima siūlyti paslaugas, kurios papildytų mokymosi procesą žmogiškaisiais ir 

socialiniais aspektais. E. mokymas, e. koučingas ir e. mentorystė suteikia besimokantiesiems asmeninę 

paramą ir grįžtamąjį ryšį naudojant internetines priemones ir palengvinimo metodus. 

Mokymasis bendradarbiaujant  
Diskusijos, dalijimasis žiniomis ir darbas kartu prie bendro projekto yra bendradarbiavimo veikla. 

Socialinė programinė įranga, pavyzdžiui, pokalbiai, diskusijų forumai ir tinklaraščiai, naudojama siekiant 

užtikrinti besimokančiųjų bendradarbiavimą internete. 

Internetinės diskusijos  

Sinchroninės ir asinchroninės internetinės diskusijos skirtos palengvinti besimokančiųjų bendravimą ir 

dalijimąsi žiniomis. Besimokantieji gali komentuoti ir keistis idėjomis apie kurso veiklas arba prisidėti 

prie bendro mokymosi dalydamiesi savo žiniomis.  

Bendradarbiavimas  

Bendradarbiavimo projektuose besimokantieji dirba kartu, kad atliktų užduotį. Bendradarbiavimo veikla 

gali apimti projektinį ir scenarijais pagrįstą darbą. 

Virtuali klasė  
Virtualioji klasė yra mokymo metodas, labiau panašus į tradicinį mokymą klasėje, nes jį veda tik 

mokytojas. 

Virtuali klasė  

Virtuali klasė - tai e. mokymosi renginys, kuriame instruktorius nuotoliniu būdu realiuoju laiku moko 

besimokančiųjų grupę naudodamas įvairią medžiagą (PowerPoint skaidrės, garso ar vaizdo medžiaga ir 

kt.). Tai dar vadinama sinchroniniu mokymu. Šis metodas reikalauja mažiausiai pastangų medžiagai 

konvertuoti (tačiau mokytojai vis tiek turi ją parengti). Besimokantieji ir mokytojai turi turėti tinkamas 

technologijas (pavyzdžiui, virtualios klasės programinę įrangą ir gerą interneto ryšį). 

 

 

Sinchroninis ir asinchroninis e. mokymasis  

E. mokymosi veikla gali būti sinchroninė arba asinchroninė. 

Sinchroninis  

Sinchroniniai įvykiai vyksta realiuoju laiku. Kad dviejų žmonių bendravimas būtų sinchroninis, jie abu turi 

būti tam tikru metu. Sinchroninės veiklos pavyzdžiai - pokalbiai ir garso / vaizdo konferencijos. 

Pavyzdžiui: 

- Pokalbiai ir IM  
- Garso ir vaizdo konferencijos  
- Tiesioginė transliacija internetu  
- Dalijimasis programomis  
- Interaktyvioji lenta  
- Apklausa 

 

Asinchroninis  

Asinchroniniai įvykiai nepriklauso nuo laiko klausimų. Asinchroninio e. mokymosi pavyzdys yra 

savarankiško mokymosi kursas, nes mokytis galima bet kuriuo metu. Asinchroninių bendravimo 

priemonių pavyzdžiai yra diskusijų forumai arba elektroniniai laiškai. 

Pavyzdžiui: 

- El. paštas  
- Diskusijų forumai  
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- Vikiai  
- Tinklaraščiai  
- Transliacijos internetu 

Dėl interneto technologijų lankstumo sinchroninio ir asinchroninio ryšio sąvokos tampa pilkomis 

zonomis. Pavyzdžiui, garso ir vaizdo sesijos gali būti įrašomos ir pateikiamos besimokantiesiems, kurie 

negali dalyvauti tiesioginiame renginyje. 

TECHNINIS LAPAS 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis, kaip 
nuotoliniu būdu 
sekti modulį, ir 
techniniais 
nurodymais. 

 

5 min. 

PER Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

E. mokymosi kurso 
sudedamosios 
dalys  

Infografika + 
trumpas vaizdo 
įrašas su įgarsinimu 
ir PPT palaikymu 

10 min. 

Sinchroninis ir 
asinchroninis e. 
mokymasis  

Lygiagretus 
žodynėlis + 
papildomi ištekliai 
(vaizdo įrašai ir kt.) 

Atvejo analizė - 
sinchroninio ir 
asinchroninio 
mokymosi būdo ir 
išteklių 
pasirinkimas  

Sinchroninė maža 
grupė arba 
asinchroninė 
individuali grupė  

20 min. 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys suvokti ir suprasti modalumo sudedamąsias dalis. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
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PO Nuotolinis 
mokymasis - 
asinchroninis 

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma taikyti turinį ir nuspręsti, ar tai sinchroninis, ar asinchroninis mokymasis, taip 

pat prašoma nurodyti, kokio tipo mokymosi komponentus jie naudos kiekvienai mokymosi daliai, kurią 

nori sujungti su savo dalyku / mokymu.  

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

 

Ištekliai 

Tinklelio dokumentas, kuriame galima užpildyti kiekvieną temą ir nurodyti, ar tai sinchroninis, ar 

asinchroninis mokymasis, taip pat mokymosi komponentų tipą. 

Sinchroninis ar asinchroninis mokymasis, paaiškintas per Kennesaw valstijos universiteto vaizdo įrašus: 

https://dli.kennesaw.edu/onestopshop/newtoteachonline/asynchronous_online_course.php 

Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti platformoje esančiame forume arba tiesiogiai mokytojui 

mokantis neprisijungus prie interneto.  
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1.5 Tikslinė auditorija ir tiksliniai poreikiai mokymo analizėje 

 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Tikslinė auditorija ir tiksliniai poreikiai mokymo analizėje 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Išanalizuoti tikslinę auditoriją ir jos poreikius mokymui 

Turinys 

Kursų apžvalga 

Svarbu atlikti esamo kurso turinio inventorizaciją, kad būtų galima nustatyti tuos kurso aspektus, 
kuriems būtinas tiesioginis bendravimas, ir mokymosi rezultatus, kuriuos galima pasiekti naudojant 
skaitmenines priemones ir strategijas.   
Ar yra kokių nors aspektų, kuriuos norėtumėte patobulinti iš savo ar besimokančiųjų perspektyvos? 
(pvz., užduočių pateikimą ir tvarkymą, bendravimą kurso metu, vertinimo gaires, tam tikrą veiklą ar 
turinį). Galbūt dabartines problemas gali išspręsti mokymasis internetu.  
 
Organizacijos apžvalga 

Svarbu atsižvelgti į organizacijos išteklius ir mokytojų komandą. Abu jie dalyvauja kuriant ir plėtojant 

kursą ir jo išteklius. Planavimo etapo pradžioje reikia apsvarstyti šiuos klausimus. Atsižvelgiant į jūsų 

atsakymus ir jūsų organizaciją, gali kilti papildomų klausimų.  

• Ar besimokantieji gali naudotis kompiuterių klasėmis ir efektyviu WIFI ryšiu? 

• Kokių laiko sąnaudų reikalauja kūrimas ir (arba) mokymas? 

• Kokią mokymo patirtį ir techninių žinių / įgūdžių lygį jie turi? 

• Ar mišrusis mokymasis "tilps" į šią kultūrą? 

• Ar yra infrastruktūra arba ištekliai, reikalingi technologijoms palaikyti? 

• Ar yra pramonės šakų arba profesinių apdovanojimų suteikimo įstaigų specifikacijų, kurios turi 
įtakos kursui? 

Nustatykite, kaip jūsų kursas dera platesnėje studijų programoje, ir patikrinkite kitus kursus, kad 
pasiektumėte pusiausvyrą ir sanglaudą su vertinimo terminais, technologijų naudojimu ir pan. 
 
Besimokančiojo peržiūra 

Svarbu užtikrinti, kad mišrusis mokymasis būtų tinkamas besimokančiajam. Nuo besimokančiųjų grupės 
priklausys mišraus mokymosi metodas, kai kurie besimokantieji gali: 
 

• būti iš skirtingų socialinių ir ekonominių sluoksnių, 

• turi negalią, 

• Būkite brandūs mokiniai, 

• Turite daug darbo ir šeimos įsipareigojimų. 
 
Yra daug veiksnių, kurie turi įtakos mokymosi internetu apimčiai. Pavyzdžiui, šie veiksniai: 
 

• besimokančiųjų įgūdžių ar žinių apie technologijas lygis. 

• Besimokančiųjų skaičius klasėje. 

• ESOL besimokantieji (anglų kalbos kaip antrosios kalbos), kuriems būtų lengviau įrašyti 
paskaitos. (Besimokantiesiems naudinga klausytis savo tempu ir (arba) kelis kartus, kad būtų 

geresnis supratimas). 

• galimybė naudotis technologijomis (kompiuteriu, "iPad", mobiliuoju telefonu) ir plačiajuosčiu 
interneto ryšiu. 
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Apsvarstykite, kaip lengvai jūsų kurso aspektus galima pritaikyti papildomų poreikių turintiems 
besimokantiesiems. 
PASTABA: Nepamirškite skirti pakankamai laiko ir išteklių, kad besimokantieji galėtų susipažinti su 
konkrečia technologija ir įgyti jos naudojimui reikalingų įgūdžių, kol jiems nereikės oficialiai su ja dirbti. 
 

Tikslinės auditorijos analizė 

Tarkime, kad mokymosi tikslas yra apibrėžtas ir kad e. mokymasis yra tinkamas sprendimas šiam tikslui 

pasiekti. Pavyzdžiui, kurso tikslas galėtų būti "pagerinti maisto saugumo analizę ir skatinti jos naudojimą 

priimant sprendimus".  

Šiame etape būtina išanalizuoti tikslinę auditoriją, kad būtų galima nustatyti įvairius veiksnius, kurie 

turės įtakos kurso kūrimui. Kai kurie iš šių veiksnių pateikiami toliau. 

 

Pirmiausia reikia išanalizuoti tikslinės auditorijos poreikius ir problemas.  Tai padeda nustatyti kurso 

tikslus.  Svarbiausia, tai padeda jums įsitikinti, kad jie atitinka nustatytą poreikį. 

Tada išanalizuokite tikslinę auditoriją: 

- Koks jų išsilavinimas - ar jie vis dar yra studentai, ar profesionalai, norintys patobulinti savo įgūdžius?  

Tai visiškai skirtingi dalykai! 

Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti Kodėl tai svarbu? 

Regionas arba geografinė vietovė, kurioje 
gyvena besimokantieji. 

Šios informacijos reikia ne tik kalbos ir kultūros 
klausimams apibrėžti, bet ir sinchroninėms ar 
asinchroninėms priemonėms pasirinkti 
(skirtingose laiko juostose esantiems 
besimokantiesiems bus sunku bendrauti 
realiuoju laiku). 

Organizacijos ar institucijos, kurioje dirba 
besimokantieji, tipas ir jų profesinės funkcijos. 

Tai padės nustatyti konkrečius mokymosi 
tikslus kiekvienai tikslinei auditorijos grupei. 

besimokančiųjų turimos žinios ir įgūdžiai apie 
temą. 

Apskritai besimokantiesiems, kurie jau turi 
daug žinių, nereikia tokio paties pobūdžio ar 
lygio mokymo pagalbos kaip naujokams. 

besimokančiųjų techniniai įgūdžiai ir 
kompetencija IT srityje. 

Ši informacija padės nustatyti interaktyvios 
kompiuterinės veiklos sudėtingumą. 

Skaitmeniniam mokymuisi skirtas laikas ir 
mokymosi kontekstas. 

Nuo šios informacijos priklauso, kiek turinio bus 
pateikta ir ar reikia kurso turinį suskirstyti į 
smulkesnius vienetus. 

E. mokymosi kurso vieta ir vieta, iš kurios 
besimokantieji gali naudotis internetu; ar jie 
gali mokytis namuose, darbe ar e. mokymosi 
centruose? 

Ji padeda nustatyti, kiek laiko reikia prisijungti 
prie interneto ir ar besimokantieji gali atsisiųsti 
papildinius iš interneto. 

Tinklo pralaidumas. Dėl pralaidumo apribojimų gali sulėtėti 
programos veikimas ir sumažėti naudotojų 
produktyvumas. Kai kuriais atvejais geriau 
naudoti mažo pralaidumo programas, nes jos 
greičiau atsisiunčiamos. 

programinė įranga ir kompiuterio galimybės, 
kuriomis mokinys gali naudotis, pvz., ekrano 
dydis, rodomų spalvų skaičius, garso atkūrimo 
sistema, RAM (atminties kiekis), procesoriaus 
tipas ir greitis. 

Techniniai reikalavimai, įskaitant daugialypės 
terpės galimybes, daro įtaką daugialypės terpės 
ir papildinių pasirinkimui. 
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- Kokie jų motyvai?  Tobulėti? Gauti sertifikatą? 

- Koks jų įgūdžių lygis?  Ar jis yra pradedantysis, ar ekspertas? 

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Asinchroninis 
atstumas 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
tiesioginių kursų 
gairėmis ir kursų 
programa  

 

5 min. 

DĖL Kahoot Apklausa 
(mobiliuoju 
telefonu)  

Įvadas į kursą 

30 minučių 

Sinchroninis 
tiesioginis 
susitikimas 

 
 

Kursų apžvalga 

Paskaita, "Moodle" 
platformos 
naudojimas, vaizdo 
projektorius 

Organizacijos 
apžvalga 

Besimokančiojo 
peržiūra 

Tikslinės 
auditorijos analizė 

Mažose grupėse 
pagal sektorius 

1h20 

Paskaita, 
apibendrinimas  

PO Asinchroninis 
atstumas  

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Neprisijungus prie interneto 

Turinys Nustatykite galimas tikslines auditorijas ir priskirkite joms konkrečius mokymo 
poreikius. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 
Kahoot 
ZOOM 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://kahoot.com/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://kahoot.com/
https://zoom.us/
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Skyriaus vertinimas 

Mokytojų prašoma pritaikyti turinį ir peržiūrėti numatytą kursą bei organizacijos poreikius. Tada jie 

išanalizuos tikslinės auditorijos poreikius ir problemas, kad nustatytų kurso tikslus. Po to jie turėtų 

išanalizuoti tikslinę auditoriją. 

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

Ištekliai 

Jokių išteklių nepateikta. Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti platformoje esančiame forume arba 

tiesiogiai mokytojui mokantis neprisijungus prie interneto.  
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1.6 Mokymų tikslinės grupės temos ir užduotys 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Tikslinės grupės mokymų temos ir užduotys 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Išanalizuoti temas ir užduotis, kurias mokymai turėtų suteikti tikslinei 

grupei 

 

Turinys 

Nustatyti kurso turinį 

Mokymosi tikslas, pvz., "tobulinti tarpsektorinių kompetencijų naudojimo profesinio mokymo srityje 

analizę ir skatinti jų naudojimą priimant sprendimus", yra pirminis turinio apibrėžimas ir gairės, kuriomis 

vadovaujantis rengiamas kursas. Dabar labai svarbu, kad dėstytojas apibrėžtų išsamų kurso turinį, kad 

būtų pasiektas šis tikslas.  

Turinio analizė yra bene svarbiausias mokymo proceso etapas. Jei dizainerio apibrėžtas turinys nėra 

tikslus ir tinkamas, rasti tinkamiausią mokymo metodą ir medžiagą informacijai perteikti 

besimokantiesiems nebus labai naudinga. Analizės metu reikėtų išnagrinėti su besimokančiaisiais 

susijusius veiksnius (pvz., ankstesnes žinias ir įgūdžius), kurie paaiškėja išanalizavus tikslinę auditoriją.  

Turinio analizė yra būtina sąlyga rengiant konkrečius mokymosi tikslus ir mokymo programos struktūrą. 

Pedagoginiai koordinatoriai ir dėstytojai gali dirbti kartu, kad atliktų šią analizę. Šis procesas leidžia 

korepetitoriams susipažinti su turiniu ir kartu priverčia juos peržiūrėti kiekvieną turinio dalį ir nurodyti 

svarbiausius ir sudėtingiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti. Šio proceso metu korepetitoriai į 

turinį žvelgia iš besimokančiojo perspektyvos.  

Turinio analizę ir identifikavimą galima atlikti taikant šiuos metodus:  

1. Užduočių analizė, siekiant nustatyti darbo užduotis, kurias besimokantieji turi išmokti ar patobulinti, 
ir žinias bei įgūdžius, kuriuos reikia tobulinti ar stiprinti.  
Užduočių analizė dažniausiai naudojama kursuose, skirtuose konkretiems profesiniams ar 

tarpasmeniniams įgūdžiams stiprinti.  

2. Temos analizė, siekiant nustatyti ir klasifikuoti kurso turinį. Priklausomai nuo aplinkybių, 
pageidautina naudoti vieną ar kitą iš šių metodų 
Temų analizė tinkama kursams, kuriais pirmiausia siekiama suteikti informacijos arba pasiekti 

platesnių mokymosi tikslų. Užduočių analizė Užduočių analizė padeda apibrėžti mokymosi turinį 

darbui skirtuose kursuose, kuriais siekiama ugdyti arba stiprinti profesinius įgūdžius. 

 

Užduočių analizė 

Kas yra užduočių analizė?  

Skirtinguose kontekstuose užduočių analizės apibrėžtis skiriasi. Instrukcijų projektavimo kontekste 

užduočių analizė - tai išsami veiksmų ir sprendimų, kuriuos asmuo atlieka atlikdamas darbo užduotį (t. 

y. aiškiai apibrėžtą darbo vienetą), analizė. Ši analizė apima žinių ir įgūdžių, reikalingų šiems veiksmams 

ir sprendimams palengvinti, nustatymą. 

Mokymosi turinio nustatymas atliekant užduočių analizę leidžia dizaineriams:  

1. sukurti mokymo kursą darbo vietoje.  
2. dėmesys įgūdžiams; ir  
3. kurti scenarijus, pagrįstus realiais gyvenimo atvejais, kurie sukuria realias darbo aplinkybes. 

Todėl besimokantieji gali geriau integruoti naujas žinias į savo kasdienę praktiką. Užduočių 
analizę sudaro keturi pagrindiniai etapai:  
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1 žingsnis: užduočių nustatymas. Nustatykite ir apibūdinkite užduotis, kurias besimokantieji turi išmokti 

arba patobulinti, kad pasiektų kurso tikslą.  

2 žingsnis: užduočių klasifikavimas  

Užduotis klasifikuokite taip:  

- procedūriniai (t. y. užduotys, atliekamos atliekant tam tikrą veiksmų seką, pvz., "sukurti lentelę 
Microsoft Word programoje");  

- arba principinės (t. y. užduotys, reikalaujančios vertinimų ir sprendimų, kuriuos reikia priimti 
atsižvelgiant į situacijas ir sąlygas, kurios kiekvieną kartą keičiasi, pvz., "suorganizuoti 
konferenciją").  

 

3 veiksmas: užduočių skirstymas. Užduotis suskirstykite į:  

- žingsniai (procedūros tipo užduotims); arba  
- gairės, kurias reikia taikyti užduotims atlikti (principais grindžiamoms užduotims).  

 

Sudėtingoms užduotims, reikalaujančioms strateginių ar tarpasmeninių įgūdžių (pvz., "susidorojimo" ar 

"konfliktų sprendimo"), nustatyti gaires gali prireikti įvairių perspektyvų. Jas galima surinkti apklausiant 

kelis ekspertus, pavyzdžiui, klausiant jų apie požiūrį, kurio jie laikosi sudėtingose situacijose, ir tada 

ieškant įvairių požiūrių bendrumo, kad būtų galima nustatyti įgūdžius, kurie gali būti naudingi tokiose 

situacijose.  

4 žingsnis: Nustatykite reikalingas žinias ir įgūdžius  

Nurodykite žinias ir įgūdžius, kurių reikia norint atlikti šiuos veiksmus arba kuo veiksmingiau taikyti šias 

gaires. 

Pavyzdys: 

Paimkime e. mokymosi kurso, skirto tobulinti bendrųjų kompetencijų naudojimo profesinio mokymo 

kursuose analizę ir skatinti jų naudojimą priimant sprendimus, pavyzdį. Kurso auditorija - švietimo 

koordinatoriai, mokytojai ir vadovai, dalyvaujantys plėtojant tarpsektorines kompetencijas.  

1 žingsnis: užduočių nustatymas: Diskusijos su keliais tarpsektorinių kompetencijų ekspertais parodė, 

kad svarbiausi tobulintini aspektai yra šie: vertinimo metodų ir rodiklių parinkimas, surinktų duomenų 

analizė ir ypač veiksmingų ataskaitų apie tarpsektorines kompetencijas rengimas, siekiant pranešti apie 

tyrimo rezultatus sprendimus priimantiems asmenims. Todėl šiuo atveju reikėtų atlikti šias užduotis:  

1 - Pasirinkti tinkamiausią metodą tarpsektoriniams gebėjimams vertinti tam tikrame kontekste.  

2 - Pasirinkti rodiklius, skirtus tarpdalykinėms kompetencijoms vertinti.  

3 - Analizuokite vertinimo rezultatus naudodami standartizuotus analizės metodus.  

4 - kurti ir rengti veiksmingas ataskaitas sprendimų priėmėjams, kuriose pateikiamos rekomendacijos, 

pagrįstos surinktų duomenų analizės rezultatais. 

 

2 žingsnis: užduočių klasifikavimas  

Šios užduotys yra gana sudėtingos; jų atlikimo būdas priklauso nuo konteksto. Tai reiškia, kad jos 

priskiriamos principais, o ne procedūromis grindžiamų užduočių kategorijai. Todėl mokiniams norime 

pateikti gaires, kurias jie galėtų taikyti įvairiose situacijose, o ne pateikti išsamias instrukcijas, kaip elgtis 

žingsnis po žingsnio.  

3 žingsnis: užduočių paskirstymas  

Toliau būtina aprašyti kiekvieną užduotį ir nurodyti gaires, kurių besimokantieji turi laikytis, kad teisingai 

atliktų užduotį. Kaip pavyzdį panagrinėsime ketvirtąją užduotį: 
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4 žingsnis: Nustatykite reikalingas žinias ir įgūdžius  

Kokių žinių reikia švietimo specialistams, kad jie galėtų taikyti šias gaires? 

Užduotis: Rezultatų 
pateikimas sprendimų 
priėmėjams 

Gairės  Žinių reikalavimai  

Užduoties aprašymas:  
rengti veiksmingas 
ataskaitas sprendimus 
priimantiems 
asmenims ir teikti 
jiems rekomendacijas, 
pagrįstas surinktų 
duomenų analizės 
rezultatais. 

Apibrėžkite bendravimo 
tikslą. 
Nustatyti naudotojų 
informacijos poreikius 

Skirtumas tarp paaiškinimo ir propagavimo 

Nustatykite naudotojų 
informacinius poreikius. 

Potencialūs maisto saugos ataskaitos 
skaitytojai 
Pirminės ir antrinės auditorijos skirtumas 
Bendravimo su naudotojais metodai 
Ataskaitų teikimo terminai 

Logiškai ir įtikinamai 
išplėtoti pranešimą. 

Kokios yra svarbios ir įgyvendinamos 
rekomendacijos?  
Pranešimo struktūra: dabartinė situacija, 
problemos, klausimai, reikalingi atsakymai 
patvirtinamųjų duomenų nuoseklumas, 
aktualumas ir glaustumas 

Pasirinkite ataskaitos 
formatą pagal 
kontekstą. 

Pagrindinė arba tyrimo ataskaita, išankstinio 
įspėjimo biuletenis, poreikių įvertinimas, 
politikos santrauka, stebėsenos ir vertinimo 
ataskaita 

Ataskaitą rašykite 
aiškiai ir glaustai. 

Ataskaitos elementai: santrauka, įvadas, 
pagrindinė dalis ir išvados  
Kaip rašyti aiškius ir glaustus sakinius  
Korektūros procesas 

Temų analizė  

Po užduočių analizės paprastai atliekama temos analizė. Jei kursas visų pirma skirtas informacijai suteikti 

arba mokymosi tikslams pasiekti, kurie neapsiriboja darbo rezultatų gerinimu, dėstytojas gali norėti 

praleisti užduočių analizę ir iš karto pereiti prie temos analizės, kad nustatytų pagrindines temas ir 

potemes, kurios bus nagrinėjamos kurso metu.  

Temos analizės tikslas:  

- nurodyti kurso turinį; ir  
- Klasifikuokite turinio elementus. Pavyzdžiui, kurso, pavadinto "Tarpdalykinis požiūris į įgūdžius ir 

įsidarbinimo galimybes", dėstytojas pirmiausia gali nustatyti pagrindines kurso turinio 
kategorijas, pvz.  

- Tarpdalykinių įgūdžių metodas ir jų vertinimas; ir  
- Pedagoginio požiūrio ir vertinimo pokyčių poveikis įsidarbinimo galimybėms  

 

Užduotis: rengti ataskaitas sprendimų 
priėmėjams 

Gairės 

Užduoties aprašymas: parengti veiksmingas 
ataskaitas sprendimus priimantiems asmenims, 
pateikiant jiems rekomendacijas, pagrįstas 
surinktų duomenų analizės rezultatais.  

Apibrėžkite bendravimo tikslą. 

Nustatykite naudotojų informacinius poreikius. 
Logiškai ir įtikinamai išplėtoti pranešimą. 

Pasirinkite ataskaitos formatą pagal kontekstą. 

Ataskaitą rašykite aiškiai ir glaustai. 
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Tada mokytojas gali išsamiau paaiškinti kiekvieną kategoriją. Taip, pavyzdžiui, būtų parengtas toks 

pamokos plano projektas:  

- Tarpdalykiniai įgūdžiai ir jų vertinimas.  
- Tarpsektorinių kompetencijų vertinimo nauda 
- Poveikis įsidarbinimo galimybėms  
- Paradigmų kaitos poveikis įdarbinimui   
- Poveikis paramos gavėjams 
- Specifinis poveikis pažeidžiamai visuomenei ir skirtingomis sąlygomis  

 

Vaizdinės priemonės, pavyzdžiui, minčių žemėlapiai, sąvokų žemėlapiai ir procesų diagramos, gali padėti 

mokytojui paaiškinti turinio elementų sąsajas.  

Minčių žemėlapiai padeda vizualizuoti ir tvarkyti idėjas. Juose gali būti pavaizduoti žodžiai, idėjos, 

užduotys ar kiti elementai, susiję su raktiniu žodžiu arba išdėstyti aplink pagrindinę idėją. Sąvokų 

žemėlapiai ir minčių žemėlapiai naudojami sąvokų sąsajoms ir priežasties ir pasekmės ryšiams iliustruoti, 

o procesų diagramos dažniausiai naudojamos bendrai procesų eigai parodyti.  

 

Turinio elementų klasifikavimas  

Turinio elementų klasifikavimas padeda sustiprinti sąsajų tarp elementų nustatymą, kad būtų galima 

patobulinti pamokos plano projektą.  

Turinio elementai gali būti klasifikuojami pagal turinio tipus. Toliau pateiktame pavyzdyje nurodyti šeši 

pagrindiniai turinio tipai: faktai, procedūros, sąvokos, principai, tarpasmeniniai įgūdžiai ir elgesys. 

Mokymosi turinio tipai 

Faktai Konkreti ir unikali informacija, atsakanti į klausimus: kas, kada, 
kur? Parodomi, atskleidžiami arba nurodomi faktai.  
Pavyzdys: duomenys, sąrašai, istoriniai įvykiai 

Procedūros Procedūra - tai gerai apibrėžtų veiksmų, skirtų užduočiai atlikti, 
seka. Procedūros atsako į klausimą: "Kaip tai padaryti? "  
Pavyzdys: "Microsoft Word" lentelės kūrimo instrukcijos 

Sąvokos Sąvoka - tai visuma objektų, esybių ar idėjų, kurie: apibrėžiami 
vienu žodžiu ar terminu; pasižymi bendromis savybėmis; kurių 
skirtingos savybės yra nereikšmingos; kuriuos reikia apibrėžti; 
kurie atsako į klausimą: "Kas yra ...? "  
Pavyzdys: "klimato kaitos" sąvoka. 

Principai Principas (arba taisyklė) apibūdina dviejų sąvokų ryšį. Pavyzdžiui: 
"Kai kainos kyla, pasiūla didėja". Kai kuriuos principus galima 
paversti strateginėmis gairėmis, kuriomis galima vadovautis 
priimant sudėtingus sprendimus ir atliekant sudėtingas užduotis.  
Pavyzdys: "Kainų svyravimų valdymo gairės". 

Tarpasmeniniai įgūdžiai Verbaliniai ir neverbaliniai bendravimo su kitais įgūdžiai.  
Pavyzdžiui, "derybos" arba "konfliktų sprendimas". 

Elgesys Požiūris ir požiūris į situaciją.  
Pavyzdys: turinys, susijęs su supratimu, kad "svarbu ir būtina 
skubiai imtis priemonių neigiamam klimato kaitos poveikiui 
apriboti". 
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TECHNINIS LAPAS 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Asinchroninis 
atstumas 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
tiesioginių kursų 
gairėmis ir kursų 
programa  

 

5 min. 

PER Sinchroninis 
tiesioginis 
susitikimas 

 
 

Nustatyti kurso 
turinį Paskaita, "Moodle" 

platformos 
naudojimas, vaizdo 
projektorius 

30 minučių 

Užduočių analizė 

Temų analizė  

Turinio elementų 
klasifikavimas 

Mažose grupėse 
pagal sektorius 

1h20 

Paskaita, 
apibendrinimas  

PO Asinchroninis 
atstumas  

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma pritaikyti turinį ir savo kursuose taikyti 4 žingsnių procedūrą bei temų analizę, 

kad būtų galima klasifikuoti turinio elementus. 

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

 

 

Ištekliai 

Ištekliai nepateikiami; dalyviai gali patys susikurti tinklelį. Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti 

platformoje esančiame forume arba tiesiogiai mokytojui, kai mokomasi neprisijungus prie interneto.  

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Neprisijungus prie interneto 

Turinys Nustatykite mokymų temas ir užduotis, reikalingas tikslinės grupės kvalifikacijai 
kelti. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 
Padidinti 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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1.7 Problemų ir rizikos, kuri gali iškilti mokymo metu arba kuri gali kilti dėl mišraus 

mokymosi stiliaus, nustatymas. 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Problemų ir rizikos identifikavimas, kurios gali iškilti mokymų metu arba 

kurios gali kilti dėl mišraus mokymosi stiliaus  

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Nustatyti problemas ar konkrečias silpnąsias vietas, kurie gali iškilti 

mokymo metu 

Turinys 

Nustatykite problemas arba konkrečias silpnąsias vietas 

Kitas žingsnis - suderinti pageidaujamus rezultatus su informacija, veiksmais ir gebėjimais, kurie padėtų 
juos pasiekti. Norėdami tai padaryti, turite suskirstyti su rezultatais susijusias pareigas ir procesus, kad 
galėtumėte nustatyti konkrečias problemas ar taškus, kuriuos reikia spręsti. 

Pavyzdžiui, jei norite sumažinti klientų aptarnavimo skyriaus skambučių skaičių, turite išsiaiškinti, kas 
lemia dabartinį skambučių skaičių. Problema gali būti susijusi su informacija, kurią klientai gauna apie 
jūsų produktą ar paslaugas, su tuo, kaip registruojami skambučiai ir atliekami tolesni veiksmai, su klientų 
kontaktinių asmenų ir klientų vadybininkų aktyvaus bendravimo dažnumu ir lygiu arba su visų šių 
veiksnių deriniu. 

Yra keletas būdų, kaip nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti. Čia pateikiami keli iš labiausiai paplitusių ir 
veiksmingiausių: 

• Stebėjimas ir vertinimas: Tam reikia, kad jūsų komandos vadovai, prižiūrėtojai ar vadybininkai 
stebėtų darbuotojus ir nustatytų bendras sunkumų sritis. 

• Apklausos: Šiuo metodu reikia paklausti darbuotojų, kuriose srityse jie norėtų daugiau mokymų, 
paramos ir išteklių. Tačiau turite įsitikinti, kad jie užrašė konkrečius savo poreikius. Pavyzdžiui, 
komandos formavimas ar bendravimas yra tokie platūs mokymo poreikiai, kad kiekvienai iš šių 
temų reikėtų atlikti dar vieną mokymo poreikių vertinimą. Konkrečių mokymo poreikių pavyzdžiai: 
kaip išspręsti konfliktą, kaip veiksmingai ir giliai išklausyti bendradarbį arba kaip suteikti kolegoms 
grįžtamąjį ryšį. 

• Duomenų vertinimas: Tam reikia išanalizuoti žmogiškųjų išteklių įrašus ir nustatyti, ar yra bendrų 
klaidų, problemų ar neatitikimų, kuriuos galima pašalinti mokymų metu. Žmogiškųjų išteklių įrašai 
gali apimti išėjimo iš darbo pokalbius, pareigybių kompetencijas, pareigybių aprašymus, veiklos 
vertinimus, nelaimingų atsitikimų ir saugos ataskaitas ir kitus įmonės įrašus, pavyzdžiui, 
pardavimų, sąnaudų ir gamybos įrašus. Pavyzdžiui, jei viename iš jūsų įmonės skyrių smarkiai 
padaugėjo nelaimingų atsitikimų darbe, prieš rengdami mokymus apie saugos praktiką ir 
procedūras galite peržiūrėti nelaimingų atsitikimų ataskaitas kaip trūkumų analizės dalį. 

• Individualūs interviu: Taip pat galite apklausti savo darbuotojus, vadovus ir klientus, kad 
nustatytumėte problemas ar spragas. Pavyzdžiui, jei jūsų įmonė rengia saugos mokymus, 
patartina apklausti darbuotojus, kurie patyrė nelaimingą atsitikimą arba buvo jo liudininkai. Be to, 
apklausti darbuotojus, kurie niekada nepatyrė nelaimingo atsitikimo, gali būti naudinga rengiant 
mokymo programą, apimančią saugią praktiką ir procedūras. Jei nelaimingi atsitikimai buvo susiję 
su įranga, gali tekti apklausti įmonę, kuri aptarnavo ar gamino įrangą. Iš pokalbių gauta informacija 
gali padėti nustatyti spragas, kurias jūsų įmonė turi pašalinti. 

 

Rizika Studentai nebaigs kurso 

Mokiniai negali baigti mišraus mokymosi kurso, jei: 
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Darbo krūvis yra per didelis - jei mišrus mokymasis ir tiesioginio mokymosi elementai nėra 
integruotos, bet tiesiog veikia nepriklausomai viena nuo kitos, bendras darbo krūvis dažnai yra 
daug didesnis nei naudojant tik vieną pristatymo būdą. Išlaikykite besimokančiųjų darbo krūvį 
atitinkamo lygio. 
 
Jiems teikiama nepakankama parama arba jos visai nesuteikiama ir (arba) jie nesupranta, ką 
iš jų reikalaujama. Svarbu užtikrinti, kad besimokantieji būtų tinkamai "orientuoti" 
įvadas į kurso dizainą. 
 
Jie susiduria su problemomis, susijusiomis su technologijomis - aukštosios technologijos dažnai kelia 
didelę riziką, todėl įsitikinkite, kad 
išbandėte technologiją iš besimokančiojo perspektyvos ir pateikėte tinkamą 
informacija ir parama. 
 
Skaitmeninių priemonių integravimas: 
Svarbu gerai apgalvoti skaitmeninių priemonių integravimą į kursą. 
Yra daugybė skaitmeninių technologijų ir (arba) priemonių, padedančių mišriam mokymuisi 
formalųjį ir neformalųjį mokymąsi. Toliau pateikiami keli konkretūs mišraus mokymosi metodų 
pavyzdžiai 
padėti besimokantiesiems siekti konkrečių mokymosi tikslų. 

Mišrus mokymosi metodas tikslui pasiekti 

• Prisiminkite pagrindinius terminus ir apibrėžtis  

• Kas savaitę arba mokymosi rezultatų pabaigoje pateikiama internetinė viktorina (kontrolinio arba 
apibendrinamojo vertinimo tikslais).  

• Išnagrinėkite, kaip galima naudoti atitikties ar eiliškumo klausimus, taip pat klausimus su keliais 
atsakymų variantais. 

• Įgūdžių demonstravimas, parodantis pagrindinį mokymosi rezultatą 

• Pateikite vaizdo įrašą (jį galima rasti internete kaip "YouTube" vaizdo įrašą arba "EDpuzzle"). 
Žiūrėdami užduokite klausimų ir paprašykite pateikti nuomonę.  

• Arba/arba Po peržiūros paprašykite mokinių paskelbti savo atsakymus į iškilusius klausimus diskusijų 
forume. 

• Grupės pristatymas klasei aktualia tema naudojant "PowerPoint". 

• Apsvarstykite grupinio darbo veiklą, kad palengvintumėte besimokančiųjų mokymąsi. Pavyzdžiui, 
kiekvienai grupei sukurkite padėkliuką, kad mokiniai galėtų dirbti internete, aptarti savo idėjas ir 
dalytis jomis. 

 
Nepriklausomai nuo to, kokius mišraus mokymosi elementus pasirinksite, svarbu, kad jie būtų integruoti 
į 
visą kursų patirtį. Projektavimo ir kūrimo etape apsvarstykite galimybę sukurti 
kurso žemėlapį arba planą, kuriame būtų parodytas kurso elementų tarpusavio ryšys ir 
kaip jie bus įgyvendinami per visą kursą. 

Pavyzdys: 

• Asmeninė paskaita tam tikra tema 

• Internetinė viktorina / vaizdo įrašas ir užduočių lapas (pagal paskaitos temą) 

• Asmeninė pamoka, kurioje aptariami klausimai ir sprendžiami sunkumai 

• Internetinis diskusijų forumas, skirtas tolesnėms diskusijoms ir atsakymams į klausimus apie 

• tema 
 
Aukščiau pateiktas paprastas kiekvieno elemento veikimo kartu siekiant padėti besimokančiajam 
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konkrečių mokymosi rezultatų pasiekimas - mokymo ir mokymosi veikla (paskaitos, pamokos, 
internetinės viktorinos, diskusijos) yra specialiai skirtos padėti besimokantiesiems pasiekti 
mokymosi rezultatus. 
 
Čia pateikiama nuoroda į 200 geriausių turimų skaitmeninių įrankių ir jų naudojimo būdus: 
http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 

TECHNINIS LAPAS 

 

 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Asinchroninis 
atstumas 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis, kaip 
naudotis nuotolinio 
mokymosi 
internetu moduliu, 
ir techniniais 
nurodymais. 

 

5 min. 

PER Asinchroninis 
atstumas  
 

Nustatykite 
problemas arba 
konkrečius 
skausmo taškus 

 

Skaitomi ištekliai ir 
vaizdo įrašai bei 
vaizdo įrašai PPT su 
įgarsinimu prieš 
prijungimą 
(hipotetinė įvestis) 

30 minučių 

Rizika Studentai 
nebaigs kurso 

Asinchroninis 
atstumas 

Atvejo analizė, 
forumas, jei kyla 
klausimų vadovui 

Individualus darbas 30 minučių 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Sukurti rizikos vertinimo ir sprendimo metodą, atsižvelgiant į mišraus mokymosi 
stiliaus ypatumus. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/
https://h5p.org/
https://moodle.org/
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PO Asinchroninis 
atstumas  

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma pritaikyti turinį savo iki šiol sukurtame kurse. Siekiama nustatyti riziką ir 

problemas, kurios gali kilti iki šiol, kad būtų galima atitinkamai pakeisti kursą. Kitame etape bus kuriami 

kurso vienetai. 

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

 

 

Ištekliai 

Ištekliai nepateikiami; dalyviai gali patys susikurti tinklelį. Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti 

platformoje esančiame forume arba tiesiogiai mokytojui, kai mokomasi neprisijungus prie interneto.  
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1.8 Mokymo tikslai, susiję su turinio kūrimą stiprinančiais mokymais 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Mokymosi tikslai, susiję su mokymais, kuriais siekiama pagerinti turinio 

kūrimą 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Apibrėžti mokymo tikslus, kad būtų lengviau kurti turinį. 

 

Turinys 

Projektuoti ir kurti vienetus: 

Peržiūrėję kurso planavimo aspektus, galite pereiti prie projektavimo. 
mišraus mokymosi komponentai. Mišriam mokymuisi integruoti naudojamos įvairios skaitmeninės 
priemonės. 
Mokymasis pagrindinėse bendravimo, bendradarbiavimo ir vertinimo srityse. Asmeninis mokymas 
mokymas turėtų būti aiškiai integruotas į internetinio mokymo turinį ir mokymosi tikslus. 
kurso dalis. 
Veikla turėtų būti tikslinga ir, jei reikia, apimti realaus pasaulio veiklas, kad 
besimokantieji gali pademonstruoti savo kompetenciją tikroviškesnėje aplinkoje. 
Mišraus mokymosi kurso darbo krūvis neturėtų viršyti tradicinio mokymosi kurso darbo krūvio. 
režimas. Atsižvelkite į tai, kiek laiko, pastangų ir išteklių reikia mišriai programai kurti. 
Mokymasis, susijęs su kurso mokymosi rezultatų pasiekimu. 
Toliau pateikti klausimai gali padėti jums išnagrinėti projektavimo procesą ir nustatyti 
iš anksto, bet kokias galimas problemas, kurias reikia spręsti. 
 
Konkretūs projektavimo klausimai: 
 

• Kokie programos skyriai yra labiau tinkami asmeniniam mokymui? 

• Kokie programos skyriai labiau tinka teikti internetu? 

• Ką noriu, kad besimokantieji atliktų akis į akį / internetu? 

• Kaip mišrusis mokymasis padės besimokantiesiems mokytis? 

• Kokią naudą besimokantysis gaus iš mišraus mokymosi elementų? 

• Kaip sužinosiu ir (arba) išmatuosiu, ar mokiniai pasiekė norimų rezultatų? 
 

Platesni kurso klausimai: 

• Kiek besimokantieji gali naudotis technologijomis? 

• Kokios išlaidos, jei tokių yra, patiriamos? 

• Kiek laiko reikia planavimui, projektavimui ir kūrimui? 

• Kokią technologinę paramą organizacija yra įdiegusi, kad padėtų mokytojui ir 
besimokantiesiems? 

• Ar kiti darbuotojai dalyvaus ir kokiu būdu? 

• Ar jiems reikės mokymų ir paramos? 

• Kokio pradinio pasiruošimo reikia korepetitoriams? 
 

Apibrėžti mokymosi tikslus 

Atlikus užduočių ir temų analizės metu nustatytų užduočių ir turinio elementų analizę, bendrąjį kurso 

tikslą galima paversti konkretesniais mokymosi tikslais. Mokymosi tiksluose apibrėžiamas laukiamas 

kiekvieno mokymosi vieneto rezultatas.  

Pavyzdžiui, ar besimokantieji galės prisiminti procedūros etapus, ar iš tikrųjų galės ją atlikti?  

Kas yra mokymosi tikslas?  
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Mokymosi tikslas - tai teiginys, apibūdinantis įgūdį ar gebėjimą, kurį besimokantysis turėtų įgyti. Tikslai 

turėtų būti nurodyti visam kursui ir kiekvienai jo veiklai. 

Paimkime pavyzdį:  

Užduotis: Parengti ataskaitas sprendimų priėmėjams  

rengti veiksmingas ataskaitas sprendimus priimantiems asmenims ir teikti jiems rekomendacijas, 

pagrįstas surinktų duomenų analizės rezultatais. 

Gairės  

Logiškai ir įtikinamai išplėtoti pranešimą.  

Žinių reikalavimai  

Kokios yra svarbios ir įgyvendinamos rekomendacijos Pranešimo struktūra: dabartinė situacija, 

problemos, klausimai, reikalingi atsakymai Patvirtinamųjų duomenų nuoseklumas, aktualumas ir 

glaustumas? 

Remdamiesi šia informacija galime nustatyti šiuos mokymosi tikslus:  

- Sukurkite logišką ir įtikinamą pranešimą.  
- Paaiškinkite svarbos sąvoką.  
- Paaiškinkite įgyvendinamumo sąvoką.  
- Apibūdinkite pranešimo elementus (dabartinė situacija, problemos, klausimai, būtini atsakymai).  
- Skirkite koherentinius ir nekoherentinius duomenis.  

 

Paaiškinkite glaustumo sąvoką Mokymosi tikslai apima du pagrindinius elementus:  

- tikėtinas rezultatų lygis (nurodomas veiksmažodžiu, pvz., "apibūdinti" arba "paaiškinti"); ir  
- mokymosi turinys (t. y. žinių ar įgūdžių, kuriuos reikia įgyti, rūšis, pavyzdžiui, "pagrindiniai 

aprūpinimo maistu informacinės sistemos tikslai"). 
 

Pagal patikslintą Bloomo pažinimo srities taksonomiją mokymosi tikslus galima suskirstyti į šešis 

skirtingus pažinimo įgūdžių tipus, pradedant žemiausiu (įsiminimas) ir baigiant aukščiausiu (kūryba). 

Kognityvinės srities rezultatų lygiai 

1. Prisiminimai: Besimokantysis geba atpažinti arba prisiminti informaciją.  
2. Supratimas: Mokinys geba performuluoti sąvoką.  
3. Taikyti:  Besimokantysis geba panaudoti informaciją nauju būdu.  
4. Analizuokite:  Mokinys geba suskirstyti ir apibrėžti ryšius tarp elementų.  
5. Įvertinkite:  Mokinys sugeba pagrįsti sprendimą pagal tam tikrą kriterijų ar standartą.  
6. Sukurti:  Besimokantysis geba sukurti naują gaminį arba sukurti naują metodą. 

 

Aiškūs mokymosi tikslai leidžia rengti veiklą, kuri iš tiesų orientuota į besimokančiųjų poreikius, ir rengti 

veiksmingus vertinimo testus. Svarbu užtikrinti, kad mokymosi veikla ir vertinimo testais būtų siekiama 

įtvirtinti ir vertinti tokio paties pobūdžio mokymosi rezultatus ir turinį, koks išreikštas mokymosi 

tiksluose; kitaip tariant, jie turėtų būti suderinti su mokymosi tikslais. 

 

Kai sužinosite savo auditoriją, apsvarstykite, koks turėtų būti jūsų pedagoginis metodas: 

- veikiau konektyvizmas? 
- konstruktyvistinis? 
- pamokantis? 

 

Nustatykite kiekvienos mokymosi sekos mokymosi tikslus. 

- Išanalizuokite turinio platinimo būdus: sinchroninis ar asinchroninis?   
- Tik internetinis ar mišrus mokymasis? 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

38 

- Kokios interneto priemonės geriausiai atitinka jūsų ir besimokančiųjų poreikius? 
- Galiausiai nustatykite turinio šaltinius pagal savo švietimo tikslus. 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Asinchroninis 
atstumas 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis, kaip 
naudotis nuotolinio 
mokymosi 
internetu moduliu, 
ir techniniais 
nurodymais. 

 

5 min. 

PER Asinchroninis 
atstumas  
 

Projektuoti ir kurti 
vienetus  

Skaitymo šaltiniai, 
vaizdo įrašai, PPT 
įgarsinimas, ... 

30 minučių 

Apibrėžti 
mokymosi 
tikslus 

Asinchroninis 
atstumas 

Atvejo analizė, 
forumas, jei kyla 
klausimų vadovui 

Individualus darbas 1h30 

Sinchroninis 
atstumas 

Paskaitos Apibendrinimas 

PO Asinchroninis 
atstumas  

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Nustatyti kiekvienai kurso temai ir dalykui atitinkamą mokymosi tikslą ir tinkamą 
turinį. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 
Zoom 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 
https://zoom.us/ 

https://h5p.org/
https://moodle.org/
https://zoom.us/
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Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma pritaikyti turinį savo iki šiol sukurtame kurse. Jie apibrėš pedagoginį požiūrį, o 

vėliau - kiekvienos mokymosi sekos mokymosi tikslus. 

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

 

 

Ištekliai 

Ištekliai nepateikiami; dalyviai gali patys susikurti tinklelį. Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti 

platformoje esančiame forume arba tiesiogiai mokytojui, kai mokomasi neprisijungus prie interneto.  
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1.9 Mišrūs turinio platinimo metodai 

 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Mišrūs turinio platinimo metodai 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Analizuokite savo turinio platinimo metodus, kad užtikrintumėte mišrų 

kūrimą 

 

Turinys 

Paprastos skaitmeninės technologijos 

 
E. mokymosi kursams kurti ir rengti reikalingos technologinės priemonės. Mokymosi turiniui kurti gali 

būti naudojamos įvairios priemonės, atsižvelgiant į naudojamų failų formatus ir norimo galutinio 

produkto pobūdį.  

Paprastiems mokymosi ištekliams, pavyzdžiui, prezentacijai ar vadovėliui, sukurti gali pakakti 

"PowerPoint" arba "Word" programinės įrangos. Tačiau jei norite kurti interaktyvų turinį, reikia 

sudėtingesnių priemonių.  

Mokymosi turinio kūrimo programinė įranga yra speciali priemonė, skirta interaktyviam e. mokymosi 

turiniui kurti. Jomis galima įterpti tekstą, iliustracijas ir kitus daugialypės terpės komponentus, taip pat 

sukurti puslapių ir pamokų organizavimo sistemą, kad būtų lengviau naršyti.  

Dauguma šių priemonių yra atskiros sistemos, kuriose taip pat įdiegtos viktorinos ir vertinimo funkcijos, 

tačiau kai kuriose iš jų šios funkcijos integruotos į kitas programas.  

Daugialypės terpės komponentams kurti autorinės priemonės naudoja pagalbinę programinę įrangą 

(pvz., "Adobe Photoshop" - bitmapinėms iliustracijoms, "Adobe Illustrator" - vektoriniams vaizdams arba 

"Adobe Flash" - animacijoms) ir kitas priemones vaizdo ir garso failams kurti ir suspausti.  

 

Mokymosi valdymo sistemos 

Organizacijos ir institucijos vis dažniau naudoja mokymosi platformas, kad galėtų teikti kursus 
besimokantiesiems ir valdyti jų veiklą internete.  
Mokymosi platforma - tai interaktyvių internetinių paslaugų rinkinys, suteikiantis besimokantiesiems 
prieigą prie informacijos, priemonių ir išteklių, kurie padeda valdyti ir vykdyti mokymąsi. Jos suteikia 
prieigą ir paslaugas plačiam naudotojų ratui internetu. Mokymosi platformos paprastai vadinamos 
mokymosi valdymo sistemomis (MVS) arba mokymosi turinio valdymo sistemomis (MTVS) - šios sąvokos 
dažnai vartojamos pakaitomis. Nors mokymosi platformos yra labai įvairios ir skirtingo sudėtingumo, jos 
turi daug bendrų bruožų. 
Pagrindinės jų savybės  

- mokymosi turinio valdymas: kūrimas, saugojimas, prieiga prie išteklių.  
- Mokymo programos organizavimas ir planavimas: pamokų planavimas, individualizuoti 

mokymosi keliai, vertinimas;  
- besimokančiųjų dalyvavimas ir valdymas: informacija apie besimokančiuosius, pažangos 

stebėsena.  
- įrankiai ir paslaugos: forumai, pranešimų sistema, tinklaraščiai, diskusijų grupės. 

 
Daugiau informacijos apie MVS rasite toliau: 

• Mokymosi valdymo sistemų palyginimas 
https://elearningindustry.com/learning-management-systems-comparison-checklist- funkcijų 

• Drobė: 
https://www.canvaslms.eu/ 
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• "Google" dokumentai: 
https://www.googleclassroom.com 

• Juodoji lenta: 
http://uki.blackboard.com/ 

• "Moodle": 
https://moodle.com/  

 

Skaitmeniniai mokymai mokytojams 

Pateikiame keletą naudingų nuorodų į internetinę medžiagą ir mokymo išteklius, kurie padės 
mokytojams tobulinti IT ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Gali būti naudinga trumpai susipažinti su 
visomis šiomis medžiagomis ir pasirinkti vieną, kuri geriausiai atitinka jūsų mokymosi / mokymo stilių ir 
poreikius.  

• http://www.bbc.co.uk/webwise/0/ 

• http://www.open.ac.uk/libraryservices/beingdigital/pathways/13/14 

• https://www.microsoft.com/en-us/DigitalLiteracy 

• http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/60226781/Developing%20your%20digi 
tal%20literatūra 

• https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20160101151403/ 

• http://www.jisc digitalmedia.ac.uk/infokit/video-planning/video-planning-home 

• http://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/eduguide.pdf 
 
Europos skaitmeninių kompetencijų sistema 

Europos piliečių skaitmeninių gebėjimų sistema, dar vadinama DigComp, - tai priemonė, kuria siekiama 

pagerinti piliečių skaitmeninius gebėjimus dirbti ir įsidarbinti, mokytis, leisti laisvalaikį, vartoti ir 

dalyvauti visuomenės gyvenime. DigComp sistemoje aprašoma skaitmeninė kompetencija ir 

kompetencijos suskirstytos į penkias sritis. Skaitmeninė kompetencija reiškia, kad žmonės turi turėti 

kompetencijų kiekvienoje iš šių penkių sričių. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework. Atkreipkite dėmesį, kad atskirose 

šalyse gali būti taikomos nacionalinės sistemos.  

 

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Pasinaudodami žiniomis apie mišriojo mokymosi komponentus ir apibrėžtus 
rezultatus, temas ir užduotis, kiekvienam turiniui priskirkite paskirstymo 
metodus. 

Įrankio 
aprašymas  

Moodle platforma su H5P (forumas, skaidrės, vaizdo medžiaga, viktorina...) 

Nuoroda į 
priemonę  

https://h5p.org/ 
https://moodle.org/ 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework
https://h5p.org/
https://moodle.org/
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Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

 

PRIEŠ  Asinchroninis 
atstumas 

Elektroninis laiškas 
mokytojams su 
instrukcijomis, kaip 
naudotis nuotolinio 
mokymosi 
internetu moduliu, 
ir techniniais 
nurodymais. 

 

5 min. 

PER Asinchroninis 
atstumas  
 

Paprastos 
skaitmeninės 
technologijos 

Skaitymo šaltiniai, 
vaizdo įrašai, PPT 
įgarsinimas, ... 

30 minučių 

Mokymosi valdymo 
sistemos 

Skaitmeniniai 
mokymai 
mokytojams 

Europos 
skaitmeninių 
kompetencijų 
sistema 
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Asinchroninis 
atstumas 

Atvejo analizė, 
forumas, jei kyla 
klausimų vadovui 

Individualus darbas 30 minučių 

Sinchroninis 
atstumas 

Paskaitos Apibendrinimas 

PO Asinchroninis 
atstumas  

Skyriaus vertinimo 
klausimynas 

Visas skyrius 5 min. 

 

Skyriaus vertinimas 

Mokymų vadovų prašoma apsvarstyti, koks platinimo metodas labiausiai tinka jų kursui ir kokios 

priemonės jau egzistuoja jų darbo vietoje. Tuomet, priklausomai nuo dalyko, jie gali padaryti sąsajas su 

jau egzistuojančiomis sistemomis, pavyzdžiui, ES sistema "Digit comp". 

Jei jie neturi jau esamo mokymo, kurį galėtų "transformuoti", jie gali apmąstyti naują mokymo temą. 

Ištekliai 

Jokių išteklių nepateikta. Gali kilti klausimų, kuriuos galima užduoti platformoje esančiame forume arba 

tiesiogiai mokytojui mokantis neprisijungus prie interneto.  

 

 

Bibliografija/Sitografija 

 
Mišraus mokymosi modeliai ir platformos: 
http://www.teachthought.com/learning/blended-flipped-learning/6-blended-learning- models-
platforms/ 
Mišrusis mokymasis per 2 minutes ir 38 sekundes (vaizdo įrašas) 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5txJfv2q0c 
Mišraus mokymosi įgyvendinimo vadovas (vaizdo įrašas): 
https://www.youtube.com/watch?v=pENW-RtPEIw 
Mišraus mokymosi apibrėžtys (Christensen institutas): 
http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/ 
Mišraus mokymosi infografikas: 
http://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2016/08/Blended-Learning-Blog- Infographic-
1.png 
Mišrūs mano mokymosi vaizdo įrašai: 
http://www.blendmylearning.com/videos/ 
Pradedame mokytis mišriuoju būdu (Griffith universitetas): 
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/267178/Getting_started_with_blended_lear
ning_guide.pdf 
Kas yra mišrus mokymasis? 
https://www.mindflash.com/elearning/what-is-blended-learning/ 
Kaip mišrus mokymasis atrodo klasėje (vaizdo įrašas): 
https://www.youtube.com/watch?v=NPvreKWaKjY&t=8s 
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Žodynėlis 

 

Kompetencija: Kompetencija: pastebimas elgesys, paremtas konkrečiomis žiniomis, įgūdžiais ir 

nuostatomis. Kiekviena kompetencija turi konkretų rezultatą arba išeigą.  

Turinio analizė: Tai pasakojimo ir kokybinių duomenų sisteminimo procedūra, kurios metu išryškėja 

temos ir sąvokos. Paprastai siejama su kiekybine analizės forma, kai temos skaičiuojamos arba 

matuojamos.  

Galimybių analizė: Prieš pradedant vykdyti mokymus, atliekama sąnaudų ir naudos analizė. Joje 

įvertinamos mokymų sąnaudos, lyginant jas su galima nauda, kurią būtų galima gauti, jei mokymai būtų 

vykdomi.  

Trūkumų analizė: Nustatomas skirtumas tarp dabartinių ir pageidaujamų rezultatų.  

Interviu: Pokalbis: procesas, kurio metu užduodami klausimai ekspertams ar atlikėjams, siekiant 

nustatyti mokymo poreikius.  

Darbo analizė: Atliekama prieš užduočių analizę.  

Mokymosi tikslai: Aprašomas konkretus elgesys, sąlygos, pasiekimų lygis ir rašoma iš besimokančiojo 

požiūrio taško.  

Poreikių vertinimas: Informacijos apie konkretų darbo poreikį, kurį galima išspręsti mokymais, rinkimas. 

Poreikių vertinimo rūšys: veiklos analizė, tikslinės populiacijos analizė, mokymo poreikių ir pageidavimų 

rūšiavimas, darbo vietų analizė ir užduočių analizė.  

Poreikių ir norų analizė: Atskleidžiami mokymo poreikiai, susiję su organizacijos darbu. Mokymas yra 

susijęs su galutiniu rezultatu, o tinkamo mokymo suteikimas bus naudingas tiek asmeniui, tiek 

organizacijai. 

Veiklos analizė: Taip pat žinoma kaip spragų analizė. Atliekant veiklos analizę analizuojama dabartinė 

pareigūno veikla ir nustatoma, ar pareigūnas dirba taip, kaip pageidaujama.  

Veiklos trūkumas: Skirtumas, turintis neigiamą atspalvį ir reiškiantis, kad pareigūnas neatitinka žinomo 

veiklos standarto. Projekto grupės GDLA darbo grupės nariai ir JICA ekspertai.  

Tikslinė populiacija: Asmuo ar grupė, dalyvaujanti poreikio vertinime ar mokymo programoje.  

Užduočių analizė: Raskite geriausią metodą ir veiksmų seką konkrečiai užduočiai atlikti.  

Treneris: Mokytojas: terminas, vartojamas įmonės aplinkoje, reiškiantis mokytoją. Taip pat instruktorius.  

Mokymo poreikių vertinimas: Tai metodas, kuriuo nustatoma, ar egzistuoja mokymo poreikis ir, jei taip, 

kokių mokymų reikia, kad būtų užpildyta ši spraga. 
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2. Kaip sukurti skaitmeninį mokymosi kursą  

 

Mokymosi rezultatai  

 

MOKYMOSI REZULTATAI 

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS MOKYMO 
VALANDOS 

Nustatykite techninius 
reikalavimus ir techninę 
įrangą, kurių reikia 
norint sėkmingai 
įgyvendinti mišrųjį 
mokymosi kursą.  

Gebėti užtikrinti techninį 
pagrindą sėkmingam 
kursų įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į skirtingas 
besimokančiųjų 
gyvenimo realijas. 

Užtikrinkite, kad visi 
besimokantieji turėtų 
vienodą pradinį 
skaitmeninio mokymosi 
tašką iš techninės 
pusės.  
 
 

2 
 

Įvertinkite savo, kaip 
mokytojo ir (arba) 
instruktoriaus, 
skaitmeninius įgūdžius  
 
 

Gebėti nustatyti, kur 
jums trūksta 
skaitmeninių žinių ir 
įgūdžių, ir sužinoti, kaip 
juos patobulinti. 

Įsitikinkite, kad mišraus 
mokymosi pamokos 
veikia gerai ir kad 
žinote, kaip padėti 
besimokantiesiems, jei 
jiems prireiktų 
pagalbos.  
 
 

3-4 

Įvertinkite 
besimokančiųjų 
skaitmeninius įgūdžius  

Gebėti analizuoti 
besimokančiųjų 
skaitmeninių įgūdžių lygį 
ir žinoti, kaip elgtis esant 
skirtumams. 

Užtikrinkite, kad visi 
besimokantieji turėtų 
skaitmeninių įgūdžių, 
reikalingų pamokoms ir 
visoms pateiktoms 
užduotims atlikti. 
 
 
 
 

3 

Susipažinkite su įvairiais 
įrankiais ir 
programomis, kurių 
reikia mišriam kursui. 

Gebėti pasirinkti galimus 
kursų įrankius ir žinoti, 
kaip su jais dirbti. 

Įsitikinkite, kad visos 
jūsų naudojamos 
priemonės yra tinkamos 
turiniui, kurį norite 
perteikti, ir kad jos tinka 
besimokantiesiems bei 
jų įrenginiams.  
 

3 

Tinkamai suplanuokite 
savo kursą ir turinį, kad 
jį būtų galima pristatyti 
internetu ir dalyvaujant.  

Gebėti tinkamai 
suskirstyti kursą į 
internetinę ir 
dalyvaujamąją dalis, 
atsižvelgiant į turinį ir 
technines galimybes. 

Įsitikinkite, kad 
internetinio ir 
neinternetinio kurso 
dalys yra tolygiai 
paskirstytos ir kad 
turinys atitinka jūsų 
pasirinktas technines 
priemones ir metodus.  

3 
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atsižvelgti į autorių 
teisių ir duomenų 
apsaugos klausimus  

Gebėti suprasti ir 
naudoti teisingus autorių 
teisių ženklus ir užtikrinti 
besimokančiųjų 
privatumą.  

Įsitikinkite, kad visi 
besimokantieji žino 
autorių teisių ir 
duomenų apsaugos 
klausimus ir žino, kaip 
juos įgyvendinti. 
Patikrinkite, ar jūsų 
turinys nepažeidžia 
autorių teisių, ir dirbkite 
su OER licencijomis.  
 

Tyrimai 1,5 
valandos 
 
Darbas su BDAR 
ir OER 2-3 
valandos 

Kaip naudoti įvairius 
įrankius ir programėles 
e. mokymosi sekoms.  

Žinios apie atitinkamus 
įrankius ir programėles, 
kurias galite naudoti 
mokydami.  
 

Įsitikinkite, kad turite 
išsamią visų turimų 
įrankių, reikalingų jūsų 
e. mokymosi sekoms, 
apžvalgą. 
 
 

3 
 

Kaip išmanyti įvairių 
skaitmeninių platformų 
naudojimą - tiek 
techniniu, tiek etiniu 
požiūriu. 
 
 

Žinios apie programinės 
įrangos diegimą ir 
prisijungimą prie įvairių 
skaitmeninių platformų. 
 
Etikos gairės, kaip elgtis 
skaitmeninėje klasėje. 
 

Įsitikinkite, kad turite 
reikiamų techninių žinių 
apie skaitmeninių 
platformų diegimą ir 
sąmoningą požiūrį į 
etišką elgesį.   
 
 

2 
 
 
 
1 

Kaip suplanuoti naują 
mokymosi turinį, 
atitinkantį mišrųjį 
mokymosi stilių.  

Gebėti planuoti kursą ir 
pritaikyti jį mišriam 
mokymuisi. 

Žinios apie tai, kaip 
pritaikyti / keisti ir 
derinti tradicinį 
mokymą klasėje su 
mišriuoju mokymusi.   
 

3 

Kaip išsiaiškinti, kokia 
oficiali sertifikavimo ir 
(arba) baigimo sistema 
yra aktuali jūsų 
mokiniams. 
 

Gebėti nustatyti 
atitinkamus kontrolės 
mechanizmus, kad būtų 
užtikrinta, jog studentai 
gavo tinkamus 
mokymosi rezultatus, 
susijusius su oficialia 
kvalifikacijos sistema. 
 

Žinios apie oficialaus 
mokymo sistemą ir 
mokymosi tikslus, kurių 
reikia norint išlaikyti 
oficialų egzaminą. 
 

2 

Kaip suplanuoti visą 
kurso struktūrą.  

Gebėti organizuoti kursą 
atsižvelgiant į turimą 
laiką, tikslinę grupę ir 
individualius mokymosi 
tikslus. 
 
 
 

Prieš pradėdami kursą 
įsitikinkite, kad turite 
reikiamų žinių, kaip jį 
planuoti. 
 

2 
 

Kaip suplanuoti įvairius 
mechanizmus, skirtus 

Gebėti naudoti 
funkcinius 

Žinios, kaip nuolat 
peržiūrėti ir planuoti 

2 
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kurso peržiūrai ir 
vertinimui jo eigoje.  

mechanizmus, skirtus 
patikrinti, ar visi 
besimokantieji pasiekė iš 
anksto nustatytus 
mokymosi rezultatus. 
  

savo kursą. Žinios apie 
vertinimą ir pritaikymą 
kurso eigoje.  
 

Kaip įvertinti 
besimokančiojo 
discipliną. 
 
 

Žinios apie tiesioginio 
mokymo ir grupinio 
darbo santykį ir kaip juos 
derinti klasėje. 
 

Gebėti derinti tradicinį 
tiesioginį mokymą su 
darbu grupėse. 

2 

 

 

2.1 Nustatykite techninius reikalavimus ir aparatinę įrangą, kurių reikia sėkmingam mišraus 

mokymosi kurso įgyvendinimui. 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Nustatyti techninius reikalavimus ir techninę įrangą, reikalingą sėkmingam 
mišraus mokymosi kurso įgyvendinimui. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti užtikrinti techninį pagrindą sėkmingam kursų įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į skirtingas besimokančiųjų gyvenimo realijas. 

 

Turinys 
1. Nustatykite techninius reikalavimus ir techninę įrangą, kurių reikia sėkmingam mišraus mokymosi 

kurso įgyvendinimui. 

Norint sėkmingai įgyvendinti mišrųjį mokymosi kursą, pirmiausia reikia įsitikinti, kad jūsų klasė turi 

techninius reikalavimus ir aparatinę įrangą, būtiną e. mokymosi elementams. Gerai veikianti technika 

yra raktas į gerą mokymosi patirtį ir sėkmingą mišraus mokymosi kursą. Jei kai kurie jūsų mokiniai neturi 

pamokoms tinkamų įrenginių, jie negalės neatsilikti nuo kitų. Todėl jie turės didelių trūkumų ir tikriausiai 

nepasieks jūsų numatytų mokymosi rezultatų. Vienodos išankstinės sąlygos yra būtinos.  

Todėl pirmas žingsnis, kurį turėtumėte žengti, yra išanalizuoti priemones, kurių jums prireiks viso 

mišraus kurso metu, ir sudaryti jų sąrašą. Tai palengvins tolesnius jūsų veiksmus. Kiekvienas 

besimokantysis turėtų turėti prieigą prie techninės įrangos įrenginio su interneto prieiga. Šiais laikais tai 

padaryti gana paprasta. Beveik visi žmonės šiandien turi išmanųjį telefoną. Tačiau išmanieji telefonai 

nebūtinai yra geriausias pasirinkimas įvairioms priemonėms.  Pavyzdys: mokykloje daugelyje užduočių 

reikia rašyti. Išmanusis telefonas tik iš dalies naudingas, kai reikia rašyti ištisus rašto darbus. Galima 

daryti prielaidą, kad mokiniai nebus patenkinti išmaniuoju telefonu atspausdinę 10 A4 formato puslapių. 

Be to, ekrano dydis yra ribotas. Tai gali varginti akis, kai mokiniai ilgiau dirbs su šiuo ekranu. Alternatyva 

galėtų būti planšetinis kompiuteris. Čia taip pat gali būti sudėtinga rašyti ilgesnius tekstus, priklausomai 

nuo planšetinio kompiuterio tipo ir nuo to, ar yra išorinė klaviatūra. Pavyzdžiui, stacionarus kompiuteris 

arba nešiojamasis ir (arba) nešiojamasis kompiuteris yra puiki universali priemonė. Galite prisijungti prie 

internetinių sesijų (tereikia ausinių ir interneto kameros), galite rašyti tekstus, žiūrėti vaizdo įrašus ir dar 

daugiau. Matote - skirtingi įrenginiai turi skirtingų privalumų ir trūkumų.  

Pasikalbėkite su besimokančiaisiais apie būsimą kursą ir paprašykite jų pateikti turimus įrenginius bei 

papildomai nurodyti galimą laiką. To gali prireikti, nes nežinote, ar besimokančiajam reikia dalytis 

kompiuteriu su broliais ir seserimis. Kai kurios užduotys gali būti nepriklausomos nuo laiko ir jas gali 

atlikti kiekvienas asmuo atskirai, kai tai atitinka jo tvarkaraštį. Kitos užduotys labiau tinka grupiniam 
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darbui, o naudodamiesi kai kuriomis priemonėmis besimokantieji gali dirbti kartu internetu tuo pačiu 

metu.  

 

Kaip spręsti šią temą 

1. Susitikite su mokiniais asmeniškai kurso pradžioje (arba dar prieš pradžią). Išdalykite jiems sąrašą, 

kuriame jie visi turi pažymėti turimus prietaisus ir nurodyti visus (galimus) apribojimus. Tai padės jums 

sukurti kurso koncepciją. Įsitikinkite, kad sėkmingam mokymuisi būtina, jog visi jie būtų sąžiningi. 

Paaiškinkite, kad kursą suplanuosite taip, kad jis tiktų visiems.  

2. Pasiteiraukite savo mokykloje, ar yra kompiuterių klasė, ir jei taip, kokie yra apribojimai (darbo laikas, 

kompiuterių skaičius, pamokų tvarkaraštis...). Įsitikinkite, kad visi mokiniai, kuriems to reikia, gali 

naudotis patalpa ir kompiuteriu. Patikrinkite kompiuterių funkcijas ir išsiaiškinkite, ar jos atitinka jūsų 

koncepcijos poreikius. 

3. Pasitarkite su mokykla, ar galite turėti prietaisų, kuriuos galėtumėte paskolinti, jei mokiniui prireiktų 

prietaiso per trumpą laiką. Kaip ir pirmiau, patikrinkite, ar yra išankstinės sąlygos.  

4. Jei įmanoma, išsiaiškinkite, ar jūsų mokiniai namuose turi tinkamą mokymosi aplinką (kambarį, 

kuriame gali ramiai mokytis). Būkite atsargūs, tai gali būti jautri tema jauniems žmonėms (socialiai 

remtinos šeimos...). Nestatykite mokinių į blogą šviesą.  

 

Kaip elgtis su sunkumais 

• Vienas iš jūsų mokinių gyvena sunkiomis sąlygomis, t. y. turi kelis brolius ir 

seseris ir neturi nei kompiuterio, nei atskiro kambario, kuriame galėtų 

netrukdomai lankyti internetines pamokas. Ką galite padaryti? 

  

➔ Ar jūsų mokykloje yra kompiuterių klasė, kurioje mokiniai gali naudotis kompiuteriais, arba 

įrenginiai, kuriuos jie gali pasiskolinti? Jei ne, ar galite iš mokyklos biudžeto lėšų suorganizuoti 

keletą kompiuterių mokiniams ir gauti laisvą patalpą, jei jos prireiktų? Turėtumėte išsiaiškinti šias 

detales.  

 

• Vienintelis mokinio prietaisas sugenda prieš pat svarbią pamoką. 

 

➔ Žr. pirmiau. Jei yra galimybė, galite pasiūlyti paskolos vienetų. Kaip alternatyvą galite planuoti 

savo kursą tam tikru lankstumu, kad galėtumėte greitai pakeisti turinį ir reaguoti į rimtus 

pertrūkius. Kitas variantas būtų turėti visą turinį tokia forma, kurią prireikus galėtumėte perduoti 

studentams savarankiškam mokymuisi. Tai reikalauja daugiau darbo iš mokytojo ir gali būti 

praktiškai neįgyvendinama, kai kalbama apie visą turinį.  

 

• Vyksta tiesioginė pamoka ir vieno ar daugiau mokinių interneto ryšys nutrūksta. 

 

➔ Patarimas: turėtumėte įrašyti visas tiesiogines sesijas (pasirinkite konferencijų įrankį, kuriame 

yra įrašymo funkcija). Jei mokiniui iškiltų problemų, galite nusiųsti įrašą. Mokinys turi galimybę 

dar kartą išklausyti pamoką ir nepraleisti svarbių detalių.  

 

• Pateikiate klasei užduotį parašyti ilgesnį tekstą. Kai kurie mokiniai turi tik išmaniuosius telefonus 

arba planšetinius kompiuterius, kuriais negalima labai gerai rašyti. Tai yra mokinių trūkumas.  
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➔ Turintieji išmaniuosius telefonus gali naudoti diktavimą balsu, tačiau tai reiškia, kad jie turi 

mažiau ortografijos praktikos. Tačiau tai galėtų būti išeitis, jei tai nepasitaiko per dažnai. Į tai 

turėtumėte atsižvelgti išsamiai planuodami savo kursą. Vis dėlto geriausias variantas yra 

nešiojamasis kompiuteris, nes jis geriausiai tinka daugumai internetinių užduočių ir įrankių, 

kuriuos galite naudoti.  

Klausimai, kuriuos galite užduoti: 

- Kokius techninius prietaisus turite: 

☐ Išmanusis telefonas 

☐ Planšetinis kompiuteris 

☐ Nešiojamasis kompiuteris / nešiojamasis kompiuteris 

☐ Bokšto stalas  

 

 

 

- Ar turite stabilų interneto ryšį, kuriuo galėtumėte prisijungti prie internetinių susitikimų? 

☐ Taip, turiu galimybę naudotis 3G arba 4G/LTE arba "Wifi  

☐ Ne 

☐ Nežinau  (jei atsakėte į šį klausimą, paprašykite mokinių pasitikrinti namuose) 

 

- Kuriuos iš toliau išvardytų įrenginių galite naudoti mokymuisi internetu namuose (pvz., kaip 

kompiuterio dalį ar kaip išorinį įrenginį)? 

☐ Ausinės 

☐ HD interneto kamera 

☐ Mikrofonas  

 

- Kuriuo metu galite naudotis savo techniniais prietaisais? Ar yra apribojimų? 

☐ Visą dieną be apribojimų 

☐ Tik kartais - nurodykite, kada: _________________________ 

 

- Ar turite tinkamą vietą mokymuisi internetu (pvz., atskirą kambarį, kuriame jums netrukdys)? 

☐ Taip 

☐ Ne    

 

Nedidelė viktorina - kokio įrenginio pakanka užduočiai atlikti? (vilkimas ir nuleidimas) Prašome 

pakomentuoti savo pasirinkimą.  

Užduotis Įrenginys  

Žiūrėkite "Youtube" vaizdo įrašą Planšetinis kompiuteris 

Rašyti esė  Išmanusis telefonas 

Perskaitykite ilgesnį straipsnį tam tikra tema  Kompiuteris  
 

Atsakymas: "Youtube": Kompiuteris: tekstą lengviau rašyti kompiuteriu nei išmaniuoju telefonu ar 

planšetiniu kompiuteriu // skaityti ilgesnį straipsnį: Gerai būtų planšetinis kompiuteris. Išmanusis 

telefonas labai mažas, bet spausdinti nereikia.  
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Papildoma informacija: Stenkitės nuolat sekti naujienas apie techninius pokyčius. Paprastai e. 

mokymuisi ar mišriam mokymuisi nereikia aukščiausios klasės technologinių įrenginių. Tačiau kai 

ketinate įsigyti naują nešiojamąjį kompiuterį ar panašų įrenginį, neskubėkite skaityti šia tema, daugiausia 

dėmesio skirdami pageidaujamam (-iems) įrenginiui (-iams), ir klauskite parduotuvės darbuotojų žinių. 

Jūsų įrenginys (-iai) turėtų būti tvirtas ir funkcionalus (-i), o jo (jų) kainos ir kokybės santykis turėtų būti 

tinkamas.  

Jūs, kaip mokytojas, taip pat galite rekomenduoti besimokantiesiems pagalvoti apie gerų naudotų 

nešiojamųjų kompiuterių ar nešiojamųjų kompiuterių, o ne pigių naujų, prastesnių parametrų, įsigijimą, 

jei jiems prireiktų naujo įrenginio, nes profesinio mokymo studentai dažnai neturi daug pinigų. Daugelis 

kompiuterių pardavėjų savo asortimente turi naudotų įrenginių; yra svetainių, kuriose galima įsigyti 

atnaujintų kompiuterių ir (arba) nešiojamųjų kompiuterių. Kai kuriuose miestuose taip pat gali būti tokių 

iniciatyvų kaip "Hardware for Future" Leipcige (Vokietija), kur žmonės taiso dovanotus prietaisus ir 

perduoda juos žmonėms, kuriems jų reikia (gaunantiems mažas pajamas, priklausantiems 

pažeidžiamoms tikslinėms grupėms), taip pat siūlo žmonėms atvykti pas juos ir patiems taisyti savo 

prietaisus. Ši tvarumo idėja vis labiau plinta - studentai galėtų tiesiog patikrinti, ar nėra vietinių ar 

regioninių pasiūlymų, ir galbūt jiems pasiseks. Dar vienas naudingas patarimas - pakeisti "Windows" 

operacinę sistemą į "Linux" / "Ubuntu" operacinę sistemą, jei turimas nešiojamasis kompiuteris / 

nešiojamasis kompiuteris nebeveikia tinkamai su "Windows". Visiems studentams, kurie yra atviri 

senesnių įrenginių taisymui, galima rekomenduoti svetainę https://www.repaircafe.org/en/visit/.  Kai 

jie nori apskritai pasitikrinti, kurie nešiojamieji ir (arba) nešiojamieji kompiuteriai yra gerai pataisomi, o 

kurie - ne, gali apsilankyti svetainėje Ifixit (https://www.ifixit.com/laptop-repairability). Svetainėje 

pateikiama naudingos informacijos apie prietaisų taisymą ir taip naudojimąsi jais kuo ilgiau.  

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

1 veiksmas: pradinis klausimas: kokią žinote techninę įrangą, kuri galėtų būti naudinga mišriam 

mokymuisi? Kaip manote, kokioms kurso dalims ji galėtų būti tinkama? 15 minučių Smegenų šturmas 

su grupe 

Tada: Zoom) ir leiskite mokytojams nuspręsti, kokius techninius reikalavimus jie mato (pvz., Zoom: 

kompiuteris ar planšetė? mikrofonas ir kamera, stabilus interneto ryšys - aiškinamasis vaizdo įrašas 

"Youtube" apie tam tikrą temą: turinio peržiūrai pakaktų tik išmaniojo telefono su interneto ryšiu...) 25 

minutės. 

2 veiksmas: Dalyvaujantys mokytojai tarpusavyje aptaria padėtį savo mokyklose. Ar mokyklose yra 

techninės įrangos, ar dauguma mokinių turi galimybę naudotis techniniais prietaisais ir pan. Galbūt 

vienas iš mokytojų turi įdomų sprendimą, pavyzdžiui, kompiuterių fondą, kuris gali padėti kitiems.  30 

minučių  

Tada turinio dalis: visos informacijos pateikimas 30 minučių 

Galima namų darbų užduotis galėtų būti tokia: mokytojai turi sudaryti sąrašą klausimų, kuriuos užduotų 

savo mokiniams, kad išsiaiškintų, ar jie atitinka visus techninius reikalavimus ir tinkamą mokymosi 

aplinką. 

 

Skyriaus vertinimas 

Įsivaizduokite tokią situaciją: 

Ponas Mileris yra jaunas automobilių mechatronikos profesinio mokymo mokytojas, dėstantis savo 

pirmąjį kursą. Jis turi naują klasę, kurioje mokosi 18 mokinių, ką tik pradėjusių mokytis profesinio 

https://www.ifixit.com/laptop-repairability
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mokymo įstaigose. Dėl pandemijos 2020 m. profesinio mokymo mokykla laikosi taisyklės daugumą kursų 

vykdyti mišriuoju formatu. Pirmąją dieną ponas Mileris klasę pasveikina asmeniškai klasėje. Jis 

supažindina juos su ateinančių mokslo metų turiniu. Tada surenka el. pašto adresus ir informuoja 

mokinius, kad kitas pamokas jie turės internetu gyvai per "Zoom", kur jis juos mokys įvairių automobilio 

komponentų ir išsamesnės informacijos. Jis pasako, kad jie gaus el. laišką su "Zoom" nuoroda kitą dieną, 

antradienį, 8 val. ryto. Tada pamoka baigiasi ir mokiniai išeina iš kambario. Kitą dieną, 8 val. ryto, tik 12 

mokinių yra prisijungę, dar du prisijungia iki 8.30 val.  

1 klausimas: Kokia galėtų būti šios situacijos priežastis? Nurodykite dvi priežastis, dėl kurių mokinys 

neatvyksta į pamokas laiku.  

Pavyzdžiai: 

- Elektroninio pašto adresas buvo neteisingai parašytas - mokinys negavo elektroninio laiško ir negalėjo 

susisiekti su mokytoju. Kadangi klasė yra nauja, mokiniai nėra taip susiję, kaip galėtų būti 2. arba 3. 

Klasėje.  

- Nėra nešiojamojo ir (arba) nešiojamojo kompiuterio - mokinys negalėjo prisijungti prie interneto 

- Nestabilaus "WiFi" ryšio nepakako stabiliam "Zoom" ryšiui užtikrinti.  

- Mokytojas nepakankamai aiškiai išreiškė savo požiūrį į procesą 

 

2 klausimas: Ką mokytojas galėjo padaryti iš anksto, kad išvengtų problemų? Nurodykite kuo daugiau 

detalių.  

 

2.2 Įvertinkite savo, kaip techninio darbuotojo ir (arba) instruktoriaus, skaitmeninius įgūdžius 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Įvertinkite savo, kaip mokytojo/trenerio, skaitmeninius įgūdžius 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti nustatyti, kur jums trūksta skaitmeninių žinių ir įgūdžių, ir sužinoti, 
kaip juos patobulinti. 

 

Turinys 
 

2. Įvertinkite savo, kaip mokytojo/trenerio, skaitmeninius įgūdžius 

Mišriam mokymuisi reikia ne tik tinkamos techninės įrangos visoms dalyvaujančioms šalims, bet ir 

naudotojų (mokytojų ir besimokančiųjų) skaitmeninių įgūdžių. Tai reiškia, kad visų pirma jūs, kaip 

mokytojas, turite saugiai naudotis programine ir technine įranga, taip pat turite būti įgiję naujausių 

skaitmeninių įgūdžių (rašyti elektroninius laiškus, skelbti pranešimus socialinėje žiniasklaidoje, diegti 

programinę įrangą, žinoti apie pavojus saugumui internete, duomenų apsaugą...).  

Užduokite sau keletą pagrindinių klausimų:  

• Mokiniui sunku naudotis tam tikra priemone. Ar žinote, kaip jam padėti?  

• Ar žinote, kaip spręsti mažesnes technines problemas? Pavyzdžiui: ar žinote, kur kreiptis, jei 

neveikia mikrokompiuteris? 

• Ar galite įvardyti keletą dalykų, kurie gali trukdyti pamokai ir (arba) trukdyti pamokai vykti 

sklandžiai?  

• Kai gaunate komandą inicijuoti internetinę konferenciją (pvz., "Zoom" arba "Teams") 

skaitmeninei pamokai su mokiniais, ar žinote, ką daryti žingsnis po žingsnio nuo pradžios iki 

internetinės tiesioginės pamokos įvertinimo pabaigoje?  

• Norite įvertinti besimokančiųjų pažangą ir įvertinti jų žinias skaitmeniniu būdu. Ar žinote, kaip tai 

padaryti?   
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Jei į daugumą šių klausimų galite atsakyti "taip", vadinasi, einate teisingu keliu. Jei ne, turėtumėte atvirai 

įvertinti savo įgūdžius ir nustatyti, kokių turite spragų.  

Turime jums keletą praktinių patarimų:                                                                          

1. Skirkite pakankamai laiko tam tikra tema, apie kurią žinote, kad jums trūksta žinių.  

2. Kartais geriausia praktiška pagalba - pasiteiraukite kolegų, ar kuris nors iš jų yra 

techniškai išmanantis reikiamą sritį. Jie gali tiesiogiai parodyti, kaip viskas veikia.  

3. Pastebėję, kad jums labai trūksta žinių tam tikroje srityje, rekomenduojame dalyvauti tolesnio 

mokymosi priemonėje, skirtoje šiai (-oms) specialiajai (-oms) temai (-oms). Mokysitės iš 

profesionalų ir gausite patarimų iš pirmų lūpų.  

4. Sukurkite problemų ir sprendimų sąrašą. Kiekvieną kartą, kai susiduriate su jums nauju 

sunkumu, užsirašykite jį ir pridėkite, kaip jį išsprendėte (arba paieškokite idėjų, kaip jį išspręsti).  

5. Ne tik teorija, bet ir praktika: su kolegomis (o ne su mokiniais) atlikite 1 ar daugiau bandomųjų 

užsiėmimų, kuriuose imituosite tikrą klasės užsiėmimą. Naudokitės priemonėmis, metodais ir 

būdais taip, kaip klasė buvo tikra; išbandykite viską, ko prireiks mišraus kurso metu, pavyzdžiui, 

dalijimąsi ekranu, pokalbių funkcijas, mikrofonus su nutildymu ir išjungimu, kamerų įjungimą ir 

išjungimą, įrašymą, pristatymus internetu ir pan. Jūsų kolegos mokytojai gali prisiimti mokinių 

vaidmenis ir įtraukti sunkumus, kuriuos turite išspręsti. Tai geriausias būdas priprasti prie 

trikčių šalinimo.  

Įsitikinkite, kad mišraus mokymosi pamokos veikia gerai ir kad žinote, kaip padėti besimokantiesiems, 

jei jiems prireiktų pagalbos. 

Šiandien kiekvienas iš mūsų turi bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius. Mokame naudotis 

kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, rašyti elektroninius laiškus ir 

trumpąsias žinutes. Tai ne naujiena. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad turime pakankamai skaitmeninių 

žinių, kad galėtume vadovauti internetiniam kursui. Kai norite sukurti iš dalies skaitmeninį kursą, 

turėtumėte būti sąžiningi savęs atžvilgiu - kur man trūksta, kur turiu tikrai gerų kompetencijų? 

Nustatykite sritis, į kurias reikia įsigilinti kaip į pasiruošimą. Tai pirmas ir svarbiausias žingsnis.  

Skaitmeniniai įgūdžiai - tai ne tik kai kurių įrankių išmanymas ir gebėjimas dirbti su nešiojamuoju 

kompiuteriu. 2017 m. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras paskelbė "Europos švietimo 

darbuotojų skaitmeninių gebėjimų sistemą: DigCompEdu. Jie sukūrė savęs vertinimo priemonę 

įvairiomis kalbomis, kurią rekomenduojame išbandyti. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-

assessment  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
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Ši kompetencijų sistema apima šešias skirtingas sritis, kuriose aprašytos 22 kompetencijos12 , susijusios 

su pedagogo skaitmeniniais įgūdžiais. Šios šešios sritys - tai profesinis įsitraukimas, skaitmeniniai 

ištekliai, mokymas ir mokymasis, vertinimas, besimokančiųjų įgalinimas ir besimokančiųjų skaitmeninės 

kompetencijos palengvinimas. Naudodamiesi šiomis šešiomis sritimis ir subkomponentais susipažinsite 

su visomis svarbiomis sritimis, reikalingomis norint būti skaitmeninių kompetencijų turinčiu mokytoju.  

Pav. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

Priemonė yra skirta savęs vertinimui ir turi 6 skirtingus kompetencijos lygius (A1, A2, B1, B2, C1 ir C2). 

Pirmas svarbus žingsnis - įvertinti savo skaitmeninius įgūdžius. Kitas - sąžiningai nustatyti sritis, kuriose 

pastebėjote, kad turėtumėte padirbėti. Nuspręskite patys, ar būtina imtis skubių veiksmų, ar galite savo 

įgūdžius tobulinti pamažu, žingsnis po žingsnio.  Jums, kaip pedagogui, šiuo metu svarbiausios yra 1-5 

sritys. Todėl šiek tiek išsamiau jas aptarsime ir apytiksliai paaiškinsime.  

Pirmoji didelė "Dig Comp Edu" sistemos dalis yra pedagogo profesinės kompetencijos. Ji apima 

profesinio įsitraukimo sritį su posričiais Organizacinis bendravimas, Profesinis bendradarbiavimas, 

Reflektyvioji praktika ir Skaitmeninis DVT.  Šioje dalyje daugiausia dėmesio skiriama pedagogo 

profesiniams skaitmeniniams gebėjimams, susijusiems su skaitmeninių priemonių ir medijų naudojimu 

klasėje ir pamokoje. Tokie klausimai, kaip interneto saugumas ir išteklių paieška, yra antrojo pedagoginių 

kompetencijų bloko dalis. Šiam blokui taip pat priklauso didaktiškai prasmingas skaitmeninių medijų 

naudojimas, vertinimo strategijos skaitmeninėje aplinkoje ir mokymosi galimybės naudojant 

skaitmenines medijas. Baigę vertinimą, būsite susipažinę su daugeliu skirtingų sričių, priklausančių 

skaitmeniniam mokymui ir mokymuisi, ir galbūt turėsite apie ką pamąstyti.  

Visi šie skaitmeniniai įgūdžiai gali būti pribloškiantys vien dėl savo skaičiaus. Tačiau nedarykite sau 

spaudimo. Jei manote, kad jūsų skaitmeninių įgūdžių nepakanka, nesijaudinkite. Mišrusis mokymasis, 

ypač internetinė dalis, gali būti gana paprastai suprojektuotas. Jums nebūtina turėti tobulų skaitmeninių 

įgūdžių ir nebūtina nuo pat pradžių į kursą įtraukti 15 ar 20 skirtingų priemonių. Kai jaučiatės neužtikrinti 

dėl savo skaitmeninių gebėjimų arba jaučiate, kad reikia išmokti kur kas daugiau, tiesiog dirbkite su vienu 

ar dviem skirtingais e. mokymosi elementais. Neskubėkite prie jų priprasti. Tada pristatykite juos savo 

 

 
1 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf 
 
2 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_de-2018-09-21pdf.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/framework
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klasei. Kuo ilgiau dirbsite su skaitmeniniais elementais, tuo saugiau jausitės ir tuo daugiau priemonių 

galėsite įtraukti. Kai kalbame apie internetinių elementų skaičių, nėra nei teisingo, nei neteisingo. 

Svarbiausias aspektas - kad įvedant internetinius elementus jaustumėte teigiamą jausmą. Patirtis ateina 

žingsnis po žingsnio - pamatysite. Tas pats pasakytina ir apie vadovavimą mokiniams, internetinį 

vertinimą ir kitas susijusias sritis. Pradėkite nuo tokio lygio, kuriame jaučiatės saugūs.  

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Diskusijų raundas: Kaip manote, kas ir kodėl priklauso mokytojo skaitmeninėms kompetencijoms? 30 

minučių (galima internetu arba ne internetu) 

Namų darbai: ES skaitmeninės kompetencijos įrankis kaip namų darbas po pamokos. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment Kito užsiėmimo metu kalbėkite apie turinį, 

rezultatus ir tai, kas mokytojams atrodo naudinga. (1-2 val.)  

Po įvertinimo: Peržiūrėkite sritis, kuriose jūsų mokytojai turėtų patobulinti savo įgūdžius. Kartu su grupe 

ieškokite sprendimų (pvz., kursų, patarimų...), kad kiekvienas mokytojas žinotų, kaip atlikti kitus 

veiksmus. (dalyvaujant klasėje) (1-2 val.) 

 

Skyriaus vertinimas 

Grįžtamasis ryšys pamokos pabaigoje. // Mokytojai kritiškai apmąsto savo įgūdžius ir po to įvardija sritis, 

kuriose norėtų patobulinti savo įgūdžius.  

Ištekliai 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en   

 
 

2.3 Įvertinkite besimokančiųjų skaitmeninius įgūdžius 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Įvertinti besimokančiųjų skaitmeninius įgūdžius  
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti analizuoti besimokančiųjų skaitmeninių įgūdžių lygį ir žinoti, kaip 
elgtis esant skirtumams. 

 

Turinys 
Kai pradedate mišrų kursą, jūsų mokiniai turi turėti vienodus skaitmeninius įgūdžius. Žinoma, ne visi turi 

vienodų žinių ir įgūdžių šioje srityje - vieni yra labai patyrę ir saugiai naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis 

priemonėmis ir programėlėmis, kiti moka naudotis tik pagrindinėmis savo išmaniųjų telefonų 

funkcijomis, nes iki šiol jiems daugiau jų kasdieniniame gyvenime nereikėjo.  

Pirmasis žingsnis siekiant sukurti lygias galimybes jūsų kurse - įvertinti esamą žinių ir įgūdžių lygį. Geras 

variantas - prieš prasidedant kursui atlikti apklausą, kurioje studentas įvertintų savo įgūdžius, susijusius 

su įvairia technine ir programine įranga ir (arba) įrankiais, kuriais jam teks naudotis kurso metu. Būtų 

vertinga apklausą atlikti raštu ir suteikti studentams galimybę parašyti jums, kaip mokytojui, el. laišką, 

kai jie norės išreikšti tam tikrą mokymo poreikį. Kai kuriems mokiniams gali būti sunku išsakyti silpnąsias 

vietas ar žinių trūkumą kitų akivaizdoje. Šis būdas leidžia jiems atvirai išsakyti savo poreikius. Jei 

pastebėjote, kad tam tikroms priemonėms ar prietaisams reikia išankstinio apmokymo, įtraukite tai į 

pamokos planavimą. Neproduktyvu, kai mokinys negali sekti pamokos eigos, nes nežino, kaip tinkamai 

elgtis su įrankiais.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu/self-assessment
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en
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Kiekvieno mišraus mokymosi kurso pradžioje parengkite klausimyną, kuriame tiesiogiai paklausite 

mokinių, kokių jie turi poreikių arba kokių žinių ir įgūdžių jiems trūksta. Prieš išdalydami klausimyną, 

trumpai paaiškinkite, ką ketinate naudoti mišriam kursui (skirtingus įrankius ir programas, internetinių 

ir neinternetinių pamokų tvarkaraštį ir pan.) Tai greičiausias ir paprasčiausias būdas sužinoti, kur jūsų 

besimokantiesiems reikia pagalbos.  

Klausimai, kuriuos galite užduoti: 

• Pažymėkite įrankius ir programėles, kurių gerai nežinote (išvardykite tuos, kuriuos ketinate 

naudoti). 

• Nurodykite bet kurią interneto sritį, kurioje nesijaučiate patogiai (ir kodėl) 

• Kokių saugumo priemonių galima imtis norint saugiai naudotis internetu? 

• Kaip turi atrodyti saugus slaptažodis ir iš ko jis turi būti sudarytas?  

• Ar manote, kad žinote, kaip atskirti internete rastą informaciją nuo melagingos? Nurodykite tris 

žingsnius, kaip elgiatės.  

 

Prašykite žinių tik iš besimokančiųjų. Neužduokite vien tik klausimų "Ar žinai". Tai lemia paviršutinišką 

savęs vertinimą ir nebūtinai atspindi tiesą. Žmonės linkę greitai atsakyti, bet ne nuodugniai apmąstyti. 

Kai prašote išsamių žinių, jie turi apgalvoti temą. Ir gausite atsakymus, kurie jums padės.  

Jei kurso pradžioje ketinate naudoti tik nedaug įrankių ar programų, klausimų taip pat galite nepateikti, 

o savo grupės įgūdžius ir įrankius, kuriuos norite naudoti per pamoką, išbandyti kurso pradžioje. Tačiau 

tam reikia prieigos prie techninės įrangos. Kai šios išankstinės sąlygos yra suteiktos (pvz., kompiuterių 

fondas, kuriuo galite naudotis), testas pradžioje gali būti labai naudingas. Grupė gali kartu išbandyti 

įvairias funkcijas, o jūs galite tiesiogiai išsiaiškinti būsimus klausimus. Galite pasirinkti, kas jums ir jūsų 

klasei tinka labiau.  

Nusprendę naudoti klausimyną, neturėkite skrupulų užduoti labai paprastus klausimus. Daugumai 

besimokančiųjų tai gali skambėti keistai, tačiau tai geriausias būdas išvengti įgūdžių neatitikimo. Kai 

vienas iš jūsų besimokančiųjų atsilieka dėl elementarių techninių problemų arba skaitmeninių įgūdžių 

trūkumo, gali kilti sunkumų, kuriuos netrukus pastebėsite.  

Nustatę įrankius, kuriuos naudosite kurso metu, galite juos suskirstyti į grupes pagal jų paskirtį ir 

funkcijas (pvz., pagalbiniai įrankiai, konferencijų įrankiai...). Kiekvienai grupei pasirinkite po vieną ir 

suteikite mokiniams pavadinimą. Tada galite leisti jiems klasėje išbandyti, kaip įrankiai veikia. Vėliau 

galite atlikti trumpą (anoniminį) įvertinimą, ar mokiniai sugebėjo su įrankiais elgtis / kur jiems kilo 

sunkumų ir pan.  

Reikia sukurti tinkamą grupės atmosferą. Jūs puikiai pažįstate savo mokinius. Pasinaudokite šiomis 

žiniomis. Klasėje galite panaudoti sinergiją ir visa klasė galės iš to gauti naudos. Kai turite keletą mokinių, 

kurie labai gerai išmano IT ir turi puikių skaitmeninių įgūdžių, galite pasinaudoti jų žiniomis ir 

kompetencija ir padėti klasės draugams. Tarpusavio bendravimo metodas gali sustiprinti klasės 

solidarumą. Techniškai stiprūs mokiniai ir daug pasiekę mokiniai gali padėti ir paremti vieni kitus ir 

likusius klasės narius. Papildomas pliusas yra tas, kad tai gali sustiprinti mokinių savivertę, kai jie gali 

panaudoti savo įgūdžius grupės labui. Vis dėlto tai veiks tik tada, kai grupės dinamika tai leis. Jūs, kaip 

grupės mokytojas, geriausiai žinosite, ar jūsų mokiniai pritars tokiam požiūriui.  

Jei turite daugiau mokinių, turinčių gerų skaitmeninių įgūdžių, galite duoti jiems užduotį pristatyti 

kitiems vieną iš jūsų naudojamų priemonių. Tai reiškia, kad jie turės šiek tiek laiko susipažinti su 

priemonėmis ir išsiaiškinti, kaip jos veikia, o tada parodys kolegoms įvairias funkcijas. Šia galimybe 

pasinaudokite tik tada, kai esate įsitikinę, kad mokiniai susitvarkys.  

Reguliariai vertinkite mokinių raidą, kad įsitikintumėte, jog niekas neatsilieka.  
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Ir nemano, kad skaitmeninių įgūdžių trūkumas yra kliūtis ar problema. Išankstinių žinių lygis tik lemia, 

nuo kokio lygio reikia pradėti, bet nėra joks atmetimo kriterijus. Lygiai taip pat, kaip jūs tobulinate savo 

įgūdžius, tobulinasi ir jūsų mokiniai. Galite kartu eiti aukštesnio pradinio lygio arba žemesnio.... Kai 

kursas yra gerai suplanuotas, rezultatai bus labai geri.  

Rekomenduojame naudoti dalyvavimo pamokas, kai temos yra labai sudėtingos ir (arba) kai jaučiate, 

kad mokiniai gali lengvai prarasti temos žinias arba atsilikti nuo kitų; ypač jei tai yra kurso pradžia, kai 

negalite įvertinti, kaip mokiniams sekasi dirbti internetu.  

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Aptarkite su mokytojais, kaip, jų manymu, jie galėtų įvertinti mokinių skaitmeninius įgūdžius; surinkite 

idėjas 30 minučių 

Užduotis mokytojams: sukurkite 10-15 klausimų klausimyną savo mokiniams (per pamoką arba kaip 

namų darbą). Kito užsiėmimo metu (arba po jo - priklausomai nuo užduoties tipo): klausimų pristatymas 

ir aptarimas. Vieno galutinio klausimyno su geriausiais klausimais dalyviams sukūrimas - 1 val. kūrimui, 

1,5 val. pristatymui ir galutiniam klausimynui. 

 

Skyriaus vertinimas 

Nebūtina, nes produktas bus galutinis klausimynas, kuriame visi mokytojai dirbs kartu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Susipažinkite su įvairiais įrankiais ir programomis, kurių reikia mišriam kursui 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Susipažinti su įvairiais įrankiais ir programomis, kurių reikia mišriam kursui 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti pasirinkti galimus įrankius savo kursui ir žinoti, kaip su jais dirbti 
 
Turinys 
Kai planuojate rengti kursą mišriuoju formatu, turėtumėte gerai žinoti įvairias priemones ir programėles, 
kurias ketinate naudoti, nes nuo jų priklauso jūsų sėkmė. 5 skyriuje sužinosite, kaip atskirti tas pamokų 
dalis, kurios tinkamos teikti internetu, o šiame skyriuje gausite šio žingsnio pagrindą. Įrankių ir 
programėlių yra labai įvairių. Toliau pateiktame sąraše trumpai apžvelgiamos įvairios priemonės, 
susijusios su pagrindinėmis jų funkcijomis (nors kai kurios iš jų turi daugiau nei vieną):  

- E. mokymosi platformos (pvz., "Moodle"): čia galima valdyti kursus. Suteikite 
besimokantiesiems informacijos apie tvarkaraščius, priemones ir įterpiamus dokumentus.   

- Internetinių susitikimų ir vaizdo konferencijų įrankiai (pvz., "Zoom", "Google Meet", "Microsoft 
Teams", "jitsi meet"): puikiai tinka tiesioginėms pamokoms ir pristatymams jūsų auditorijai. 

- bendravimas ir diskusijos internete (pvz., "Wonder", "Kialo Edu"): naudodamiesi šiomis 
priemonėmis ir (arba) platformomis galite rengti grupines diskusijas ir grupinius susitikimus. 
Abi šios priemonės skiriasi viena nuo kitos.  

- grupinio darbo įrankiai (pvz., "Miro", "Padlet", "Cryptpad", "Twinducate"): mokiniai gali kartu 
dirbti su tam tikrais dokumentais, prezentacijomis ir pan.  
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- Žaidimai ir viktorinos ("Kahoot", "Quizlet", "EdPuzzle"): žaismingas mokymasis gali palengvinti 
pamoką. Žinias galite pasitikrinti linksmai.  

- Įrankiai pristatymams, ataskaitoms ar panašiai (pvz., "Piktochart", "Mentimeter"): 
palengvinkite pristatymus, naudodami klausimus ir infografiką. 

- Garso ir vaizdo priemonės (pvz., "Youtube", "Screencast - o - Matic"): naudokite garso ir vaizdo 
įrašus žinioms perduoti. 

 
Žinokite apie įvairių tipų priemones, kurios gali būti naudojamos mišriam mokymuisi.  Rekomenduojame 
atlikti įvairius jums tinkamų priemonių pasirinkimo veiksmus.  

1. Pradžioje internete ieškokite tam tikros įrankių grupės. Kai norite turėti internetinio susitikimo 
priemonę, tiesiog patikrinkite, ar yra tokių priemonių. Paprastai reitingus rasite lengvai 
(pavyzdžiui, "YouTube" tereikia patikrinti lankytojų, nykščių aukštyn ir žemyn bei komentarų 
skaičių). Tiesiog perskaitykite keletą kitų nuomonių apie šios specialios priemonės naudojimą. 
Galbūt iš šios patirties gausite vertingų įžvalgų. Pasirinkite vieną ar kelias, kurios, atrodo, 
atitinka jūsų poreikius.  
 

2. Nusprendus naudoti interaktyvią priemonę, labai rekomenduojama ją iš anksto išsamiai 
išbandyti su kitu asmeniu (pvz., kolega), kaip jau minėjome anksčiau. Jūs, pavyzdžiui, galite 
parengti viktoriną, o jūsų kolega ją sužaisti iki galo. Taip taip pat galite patikrinti, ar atsakymai 
gaunami taip, kaip reikia. Galima nustatyti bet kokius sutrikimus. Kai ketinate naudoti 
susitikimų priemonę, pavyzdžiui, "Zoom" arba "Teams", galite išbandyti visas jums reikalingas 
funkcijas, pavyzdžiui, dalytis ekranu. Šis sistemos patikrinimas suteikia jums pasitikėjimo savimi. 
Galite išbandyti įvairias funkcijas ir sužinoti, kaip su jomis elgtis. Jūsų kolega gali užimti 
besimokančiojo poziciją, o jūs galite imituoti situaciją pamokoje.   
 

 
3. Pasirinkę specialų įrankį, pirmiausia apsilankykite interneto svetainėje ir patikrinkite galimas 

kainas (jei to dar nesužinojote anksčiau). Daugelis įrankių turi nemokamą versiją, tačiau dažnai 
tai būna tik bazinė versija. Jos gali pakakti jūsų tikslams, tačiau reikia išsiaiškinti. Taip pat 
turėtumėte patikrinti, ar nėra edukacinių nuolaidų. Daugelio įrankių ir programų kaina 
sumažinama, kai jas naudoja švietimo organizacija arba švietimo tikslais. Tokiu atveju jas galite 
gauti net nemokamai. Tai verta patikrinti.  
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4. Pasitarkite su mokyklos direktoriumi, ar nėra apribojimų dėl šios specialios programos ar 
įrankio. Jei yra apribojimų (pvz., dėl duomenų apsaugos neleidžiama naudoti JAV įrankių ar 
programėlių), ieškokite alternatyvos. Yra daugybė gerų įrankių ir programėlių, tinkamų jūsų 
tikslams. 
Pavyzdžiui, Vokietijoje kiekviena federalinė žemė turi savo taisykles ir nuostatus, kaip užtikrinti 
mokytojų ir mokinių duomenų apsaugą. Rekomenduojame atidžiai patikrinti, kokios taisyklės 
taikomos jūsų šalyje ir regione.   

 
5. Gavote leidimą. Tiesiog atsisiųskite / įdiekite įrankį / programą ir neskubėkite su ja susipažinti. 

Susipažinkite su įvairiomis funkcijomis ir pabandykite nustatyti, kur gali kilti sunkumų. Šiame 
etape turėtumėte neskubėti, bet būti kantrūs. Įrankių aiškinamųjų vaizdo įrašų gali būti 
"YouTube" svetainėje. Jie gali būti labai naudingi, kad galėtumėte išnaudoti visas įrankių 
galimybes.  

 

"BlendedVET" vadove pateikiama labai gera kelių įrankių ir programų, kurias galima naudoti įvairiais 
tikslais, apžvalga. Tačiau tai tik keletas iš daugybės internete randamų pasiūlymų. Kai nesate tikri dėl 
tinkamo pasirinkimo, tiesiog išbandykite daugiau vienos rūšies įrankių ir patikrinkite, su kuriais jums 
sekasi geriau. Labai svarbu yra valdymas. Labai rekomenduojama priemonė, kuri yra savaime 
suprantama ir kuria lengva naudotis, ypač pradžioje, kai pradedate dirbti mišriu mokymo stiliumi. Kartais 
tai taip pat yra pirmenybės klausimas, kai priemonė yra šiek tiek sudėtingesnė, bet ketinate naudoti 
įvairias funkcijas. Tuomet galbūt verta įdėti daugiau pastangų į valdymą.  

 
 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Užduotis: Įdomi užduotis: mišraus kurso mokytojams duokite įrankį (ne vieną iš 3 modulio ar du įrankius), 

tada jie turės priprasti prie šio konkretaus įrankio ir pasirinkti tam tikrą pamokos turinį, kuris tiktų šiam 

įrankiui, ir įterpti jo dalį. Tuomet jie turi parodyti kitiems (mišraus internetinio mokymo gyvai atveju), 

kaip jie naudojo šį konkretų įrankį, ir paaiškinti, kur jie gavo pagalbos / kaip pradėjo pripratimo prie 

įrankio procesą.  (bendras laikas su pristatymu priklauso nuo dalyvių skaičiaus). Po to atvirai diskutuokite 

su visa grupe apie įrankio sprendimus ir nuomones šia tema). 

Užduotis internetu: pasirinkite įvairias priemones (žaidimus, viktorinas, bloknotus, pristatymo 

priemones...) ir pasiteiraukite mokytojų grupės, kam įvairios priemonės galėtų būti naudingos. 

Sudarykite skirtingas mokytojų grupes pagal jų pageidavimus dėl įrankių (pavyzdžiui, trys mokytojai 

norėtų dirbti su "Kahoot", du - išbandyti "Mentimetrą"...). Dabar jie turi dirbti darbo grupėse. Jie turi 

priprasti prie pasirinktos priemonės, keistis informacija su kitais savo grupės mokytojais ir kartu 

išsiaiškinti, kaip veiksmingai naudoti šią priemonę.  

Šią pamoką būtų naudinga atskirti. Per pirmąją pamoką sudarykite grupes. Tuomet grupės gauna namų 

darbų, kad galėtų priprasti prie pasirinktos priemonės, tačiau tai turi daryti kaip grupė. Tai reiškia, kad 

jos turi kaip nors užmegzti grupės ryšį. Duokite jiems užduotį bent kartą tarp pamokų susitikti internetu 

ir dirbti kartu. Per kitą pamoką visos grupės turi pristatyti savo įrankius ir strategiją, geriausia naudoti 

internetinę pristatymo priemonę, su kuria galite supažindinti per pirmąjį užsiėmimą. Taip jie galės 

tiesiogiai patirti, kaip galima dirbti grupėse ir kur gali kilti sunkumų. Šio mišraus kurso mokytojas gali 

būti atsarginis kontaktinis asmuo, kuris padėtų darbo grupėms, jei joms prireiktų pagalbos ar patarimo.  
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Skyriaus vertinimas 

Vertinimą galima atlikti antrosios pamokos pabaigoje, aptariant išmoktas pamokas, asmeninę patirtį ir 

jausmus, susijusius su tokio pobūdžio grupiniu darbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Tinkamai suplanuokite savo kursą ir turinį, kad jį būtų galima pristatyti internetu 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Tinkamai suplanuoti kursą ir turinį, kad jį būtų galima pristatyti internetu ir 
dalyvaujant 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti tinkamai suskirstyti kursą į internetinę ir dalyvaujamąją dalis, 
atsižvelgiant į turinį ir technines galimybes. 
 
Turinys 
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4 skyrius dera su šio kurso 3 moduliu "Kaip kurti išteklius". Sužinosite, kaip naudotis įrankiais ir 
programėlėmis, kurias galite naudoti mišriam mokymuisi. Dabar kitas žingsnis - tinkamai suplanuoti 
kursą, kurį ketinate perkelti į mišrųjį mokymosi stilių. Turite iš anksto atidžiai patikrinti, kurias dalis galite 
pateikti internetu, o kurios dalys labiau tinka ar net turi būti pateiktos dalyvaujant klasėje ir kodėl. 
Parengėme jums keletą žingsnių, kurie palengvins jūsų sprendimus ir padės pakeliui į mišrųjį mokymosi 
kursą.  

 

• 1 žingsnis: išvardykite visą turinį, kurį ketinate dėstyti viso kurso metu. Surašykite skirtingus 
blokus ir toliau juos skirstykite, kol turėsite mėnesio turinį. Tuomet būkite tikslesni ir sudarykite 
dar vieną mažesnę skalę iki savaičių ir dienų. Taip gausite apytikslę apžvalgą. Žinoma, jūsų 
kursas gali būti suplanuotas ne kasdien nuo pirmos iki paskutinės dienos, tačiau ši apžvalga 
padės jūsų mišraus mokymosi išeities taškui ir ją vėliau galėsite pritaikyti.  
 

• 2 veiksmas: Dabar turite išsamų skirtingų mokymo dienų turinio sąrašą. Apmąstykite turinį ir 
nuspręskite, ar, jūsų manymu, jis tinkamas dėstyti internetu, ar ne. Jei, jūsų nuomone, galimi 
abu variantai, užsirašykite ir tai. Užsirašykite, kodėl priėmėte tokį sprendimą. Kai nesate tikri, 
šią dalį kol kas palikite. Apsispręsti galėsite vėliau. Jūsų sprendimas turėtų būti paremtas 
svarbiausia taisykle: ar jūsų pamoka kaip nors priklauso nuo gyvo mokinių kontakto? (pateiksiu 
labai aiškų pavyzdį: kepimo specialybės mokinys gali mokytis higienos taisyklių internetu; 
mokinys turi įrodyti savo kepimo gebėjimus ir turi iškepti 3 skirtingas bandeles - tai turi būti 
daroma dalyvaujant. Diskusijos apie skirtingų tešlų privalumus ir trūkumus, nors gali būti 
pateikiamos abiem būdais. Tai gali būti daroma tiesioginių diskusijų internetu metu arba 
dalyvaujant. Šį pavyzdį galima perkelti į daugelį skirtingų profesinio mokymo sričių). .  

 

• 3 žingsnis: nuspręskite, ar kiekviena internetinė dalis yra aktyvi (mokinių dalyvavimas), ar 

pasyvi. Aktyvioms dalims reikia gyvų pamokų, kai visa grupė turi būti prisijungusi, o pasyvios 

dalys yra lankstesnės laiko atžvilgiu. Įsivaizduokite, kad įrašėte vaizdo įrašą, kuriame aiškinate 

tam tikrą teoriją - galite nusiųsti vaizdo įrašą (arba nuorodą į jį) mokiniams ir jie galės jį žiūrėti, 

kai tik turės laiko. Tai būtų pasyvioji pamoka. Grupiniams darbams dažnai reikia, kad kai kurie 

mokiniai būtų prisijungę tuo pačiu metu (grupės). Tai gali priklausyti nuo pasirinktų priemonių. 

Todėl jie yra tarpinis pavyzdys.  

 

• 4 veiksmas: patikrinkite, ar yra tam tikra internetinio ir neinternetinio turinio pusiausvyra. 

Įvairias galimybes, kurias išsiaiškinote 2 žingsnyje, pasilikite vėlesniam laikui. Gali tekti keisti 

pamokas dėl kelių priežasčių (pavyzdžiui, dėl nepakankamos besimokančiųjų motyvacijos reikia 

mokytis akis į akį). Tai palengvins jūsų reakciją į nenumatytas aplinkybes.  

 

Pasirinkite naudingas priemones kiekvienai pamokai. Šio kurso 3 modulyje gausite informacijos apie 

tinkamus įrankius ir jų naudojimo būdus. Nepamirškite, kad planuodami kursą turite išlaikyti tam tikrą 

lankstumą. Niekada nežinote, kaip reaguos jūsų grupė ar pavieniai mokiniai. Galite pastebėti, kad kai 

kuriems iš jų trūksta motyvacijos. Ką tokiu atveju galite daryti? 

Pastebėjus neigiamą požiūrį ar elgesį, susijusį su motyvacija ir dalyvavimu internetinių užsiėmimų metu, 

gali būti naudinga pereiti nuo internetinės pamokos prie buvimo klasės. Tai suteikia jums galimybę 

patikrinti, ar jūsų nuojauta teisinga, ir pasikalbėti su atitinkamais besimokančiaisiais akis į akį. Kad 

galėtumėte tai padaryti, labai svarbus jūsų lankstumas. Visada turėkite planą B, kaip pravesti pamoką. 

Perėjimas nuo internetinio režimo prie buvimo iš tiesų neturėtų būti didelis iššūkis, nes esate patyręs 

mokytojas. Vis atvirkščiai, bus lengviau, kuo ilgiau dirbsite su mišriuoju mokymosi stiliumi ir kuo geriau 

susipažinsite su įvairiomis priemonėmis ir jų valdymu.  
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Plano B taip pat gali prireikti, jei vienam ar keliems mokiniams kiltų techninių problemų. Jūsų reakciją 

turėtų lemti pamokos turinys. Svarbus turinys, kurio mokiniai negali įsisavinti vien tik patys, turėtų lemti 

pokytį dalyvaujant pamokoje. Arba, jei aplinkybės leidžia, galite įrašyti pamoką (jei tai techniškai 

įmanoma) ir pamokos įrašą pateikti tiems, kurių pamoka turi techninių sutrikimų. Užtikrinkite, kad visi 

mokiniai turėtų galimybę išmokti pamoką ir užduoti klausimus - dalyvaujant pamokoje, internetu gyvai, 

elektroniniu paštu ar pan.  

Patarimas: kiekvienoje pamokoje visada suplanuokite pakankamai laiko klausimų ir atsakymų skyriams. 

Taip mokiniai galės gauti visą jiems reikalingą informaciją.  

 
 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Mokytojai sudaro sąrašą su trimis lentelėmis. Kairiajame stulpelyje jie surašo visą į galvą atėjusį turinį 

(ne smulkiai), kurį jie mokytų dalyvaujant mokiniams. Antrame stulpelyje jie surašo visas temas, kurių jie 

mokytų internetu, o dešiniajame stulpelyje - visą turinį, dėl kurio nėra tikri (arba kuris, jų manymu, tinka 

abiem skyriams), vadovaudamiesi pirmiau nurodytais veiksmais. Reikėtų apsiriboti tik turiniu (ne visas 

kursas, o tik jo dalis, kurią reikėtų išanalizuoti. Priešingu atveju tai užtruks per ilgai). Jie turi nuspręsti, ar 

internetines dalis mokys pasyviai, ar aktyviai, ir kokias priemones tam naudos. Vėliau jie pristato kitiems 

savo sąrašus ir paaiškina, kodėl priėmė tokius sprendimus. Grupė aptaria įvairias galimybes ir 

alternatyvas, kurios galėtų būti įmanomos ar net geresnės, taip pat dešiniojo stulpelio turinį. (2 valandos 

pasiruošimui; 2 valandos diskusijoms).  

 

Skyriaus vertinimas 

Sudarykite priemonių, kurias jie gali naudoti per pamokas, kontrolinį sąrašą ir nurodykite, kokiai veiklai 

kiekviena iš jų labiau tinka.  

 
 

 

 

 

2.6 Atsižvelgti į autorių teisių ir duomenų apsaugos klausimą 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Atsižvelgti į autorių teisių ir duomenų apsaugos klausimus 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti suprasti ir naudoti teisingus autorių teisių ženklus ir užtikrinti 
besimokančiųjų privatumą. 
 

Turinys 

Kai naudojate naujus įrankius ir programėles internetinėms pamokos dalims, gali būti įtikinama eiti 

lengviausiu keliu ir atsisiųsti bei naudoti jau turimus paveikslėlius, vaizdo įrašus ar panašius išteklius. 

Būkite labai atsargūs. Visada turėtumėte iš anksto pasitikrinti, ar jūsų sumanytą medžiagą leidžiama 

pakartotinai naudoti pamokose. Jūsų pamokos dalys, kurias sukursite kaip e. mokymosi priemonę, gali 

būti svarus autorių teisių pažeidimo įrodymas - būkite protingi ir pirmiausia patikrinkite. Kai naudojate 

skirtingą turinį su OER (atvirųjų švietimo išteklių) licencijomis, būtinai tinkamai paženklinkite savo 

medžiagą. Nepamirškite: autorių teisių pažeidimai gali būti labai brangūs! 

Norėdami išvengti nemalonių situacijų, laikykitės šių rekomendacijų:  
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●  Ieškodami medžiagos savo pamokoms, nuo pat pradžių ieškokite tik OER licencijuotos 

medžiagos. Paieškos sistemos turi tam skirtą funkciją. Pavyzdžiui, bene žinomiausia paieškos sistema 

"Google" siūlo išplėstinės paieškos funkciją skiltyje "Nustatymai". Ten galite pasirinkti, kokias naudojimo 

teises norite turėti (pvz., laisvai naudoti ir dalytis). Tinkamą paiešką jums padės atlikti šis puslapis: 

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/.  

● Norėdami  sužinoti ir suprasti skirtingas OER licencijas, rekomenduojame susipažinti su šiuo 

tinklalapiu https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/#. Jame rasite skirtingus licencijų tipus ir 

susijusius paaiškinimus. Sužinosite, kur leidžiama daryti pakeitimus, o kur ne, ir kaip reikia nurodyti 

turinio kūrėją. Be to, puslapyje pateikiamos naudingos nuorodos apie OER (pvz., vaizdo įrašas), kur 

būsite informuoti apie šį svarbų klausimą. Kad geriau suprastumėte, taip pat galite ieškoti atitinkamų 

interneto svetainių apie OER savo gimtąja kalba. Taip pat galite ieškoti informacinių svetainių savo 

gimtąja kalba.  

●  Įsitikinkite, kad tinkamai ženklinate naudojamą licencijuotą OER medžiagą, ir nepamirškite 

paaiškinti šios temos savo klasei, jei mokiniams rengiami pristatymai ar pan. Jiems taip pat gali prireikti 

šių žinių, o OER licencijų klausimas nėra laiko švaistymas.   

Atsižvelgiant į autorių teises, yra antras svarbus tinkamo e. mokymo ramstis. Tai - duomenų apsauga. 

Rengdami arba naudodami e. mokymo medžiagą galite įvairiais būdais pažeisti duomenų apsaugos 

taisykles. Norime padidinti jūsų informuotumą šia tema. Saugokitės šiais atvejais:  

●  Sukursite dabartinės klasės vaizdo įrašą, kurį ateityje galėsite naudoti panašiose klasėse. Ar 

paprašėte kiekvieno dalyvio sutikimo būti filmuojamam? Ar turite jų raštišką sutikimą? 

●  Norite naudoti kai kurių savo dalyvių nuotrauką su kursų baigimo pažymėjimais interneto 

svetainei kaip sklaidos priemonę. Ar turite visų matomų asmenų leidimą?  

● Prieš  prasidedant kursui: surinkite visų dalyvių sutikimus naudoti jų duomenis (vardą, pavardę, 

adresą, telefono numerį...) ir imkitės visų būtinų veiksmų, kad užtikrintumėte duomenų saugumą. 

●  Skaitmeninėms pamokoms galite naudoti daugybę įvairių įrankių, pavyzdžiui, programėlių ar 

programų. Kai kurioms iš jų taikomas Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Kai 

kurios kitos yra kilusios iš JAV arba veikia kitose pasaulio šalyse, kuriose ES Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas negalioja. Būkite atsargūs, ką naudojate, ir iš anksto įsitikinkite, ar jūsų organizacija leidžia 

naudoti, ar ne.  

Galiausiai, nors tai ir svarbu, norime paminėti dalyką, kuris dažnai pamirštamas arba į jį nežiūrima rimtai. 

Jūs, kaip mokytojas, žinote, kad svarbiausias dalykas yra sužadinti mokinių dėmesį. Tai galite padaryti 

pamokoje naudodami daugialypės terpės priemones. Prieš paleisdami klasei vaizdo ar garso įrašus (pvz., 

dainas), įsitikinkite, ar tai leidžiama jūsų šalyje. Yra atlikėjų teisių organizacijos, kurios rūpinasi savo narių 

(muzikantų, dainų autorių...) teisėmis. Jei naudosite garsus be jų leidimo, galite būti nubausti pinigine 

bauda. Skirkite laiko ir perskaitykite konkrečios šalies taisykles.  

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Mokytojai gauna OER licencijų sąrašą ir tekstų sąrašą. Jie turi priderinti tekstus prie OER paveikslėlių ir 

paaiškinti savo sprendimą. (30 minučių).  

2 užduotis: visi dalyviai išsiaiškina, ar jų šalyse yra organizacijų, kurios rūpinasi muzikantų ir dainininkų 

ir (arba) dainų autorių atlikimo teisėmis, ir pristato jas kitiems.  

3 užduotis: Mokytojai, laikydamiesi duomenų apsaugos standartų, parengia savo kursų parašų sąrašą.  

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
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Skyriaus vertinimas 

Gali būti panašus į pirmąją užduotį. Dalyviai turi priderinti OER prie tekstų (pvz., naudodami 

išskleidžiamąjį meniu) ir taip įrodyti savo žinias.  

 

 

Ištekliai 

Pagalbos šiuo klausimu galite ieškoti adresu: https://www.cccoer.org/learn/select-oer/ .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Kaip naudoti įvairias programėles elektroninio mokymo sekoms 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip naudoti įvairius įrankius ir programas e. mokymosi sekoms 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Žinios apie atitinkamus įrankius ir programas, kurias galite naudoti 
mokydami.  

 
Turinys 
Kad būtų galima naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, mokytojas turi turėti gerų skaitmeninių ir 

profesinių žinių pagrindą. Tinkamos priemonės padeda mokytojams lengviau kurti mokymosi medžiagą nuo nulio 

ir tobulinti esamą turinį, pavyzdžiui, įprastą "PowerPoint" prezentaciją. Pirmiausia idealu, jei e. mokymosi pagrindas 

yra mokymosi valdymo sistema (LMS). Tai padės sekti, kokios yra mokinių užduotys, ir palengvins tolesnę mokymosi 

priežiūrą bei vertinimą. Naudodamasis skaitmeninėmis priemonėmis mokytojas taip pat turi daugiau tvarkos ir 

dokumentacijos, susijusios su mokinių bendravimu ir (arba) vertinimu. 

Dokumentacija yra svarbi tema, kuri gali padėti, pavyzdžiui, studentui, kuris neišlaikė egzamino ir pateikė skundą. 

Gali būti, kad dėstytojas blogai baigė kursus, tačiau dažnai matyti, kad studentas nepateikė užduočių, gavo prastus 

įvertinimus ir (arba) grįžtamąjį ryšį arba labai dažnai praleidžia pamokas. Atlikto mokymo, temų / dalykų ir mokinių 

užduočių dokumentavimas padeda užtikrinti mokymo kokybę, nes po kurso lengviau įvertinti, kas ir kodėl pavyko, 

kas ir kodėl pavyko prastai. Tai priklauso nuo to, ar viskas, kas vyksta per platformą, yra automatiškai išsaugoma. 

Naudodamasis skaitmeninėmis priemonėmis ir programėlėmis, mokytojas gali daugiausia supaprastinti bendravimą su 

mokiniais ir užduočių rašymą: 

• Mokiniai gali dirbti su užduotimis internetu / ne internetu 

• užduotys gali būti pristatytos iki nustatyto termino, nesvarbu, kur studentas yra.  

• mokiniai gali naudotis, pavyzdžiui, savo išmaniuoju telefonu, asmeniniu kompiuteriu arba "Mac" 

kompiuteriu.  

• mokinių ir mokytojų bendravimas vyksta bendroje platformoje (išvengiama painiavos su keliomis 
platformomis). 

https://www.cccoer.org/learn/select-oer/
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• grupės užduotis skaitmeniniu būdu. 

• viktorinos ir vaizdo įrašai 

• įrašyti paskaitas 

• internetinė biblioteka 

• žaidimais pagrįsti galvosūkiai 

• nustatyti susitikimų vietas internete. 

   Mokytojas turi turėti tam tikrų įgūdžių ir gebėjimų, kad įgytų naujų ir naujausių žinių toje srityje, kurioje 

jam tenka mokyti.  Mokytojas taip pat turi turėti tam tikrą veiklos struktūrą ir planą, tačiau nereikėtų 

pamiršti, kad svarbu ir gebėti išeiti iš nustatytų rėmų. Daug gero mokymo ir įvairių diskusijų gali būti iki 

spontaniškai. 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Prieš: 

• Žinių apie temą paieška įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir knygose 

• Planas, kas bus įtraukta į mokymą 

Per: 

• Skaitmeninis mokymas naudojant vaizdo įrašus  

• Konferencija realiuoju laiku  

• Mokiniai savarankiškai dirba su dovanomis. 

• Grupės diskusijos skaitmeniniu būdu 

• Su mokiniais dalijamasi atitinkamomis nuorodomis ir (arba) dalykais.  

Po: 

• Svarstymai plenariniame posėdyje 

o Ko išmokau ir kodėl 

o Ar sužinojau ką nors naujo? 

o Ar sužinojau ką nors įdomaus? 

 

 

Skyriaus vertinimas 

Vertinimas: Mokytojas kritiškai atsiliepia apie pateiktas užduotis 

 

 

Ištekliai 

Ndla.no / Google.classroom.no /Zoom.no 
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2.8. Kaip išmanyti įvairių platformų naudojimą - tiek techniniu, tiek etiniu požiūriu 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip išmanyti įvairių skaitmeninių platformų naudojimą, tiek techniniu, tiek 
etiniu požiūriu. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Žinios apie programinės įrangos diegimą ir prisijungimą prie įvairių 
skaitmeninių platformų. 

 
Turinys 
Kaip išmanyti įvairių skaitmeninių platformų naudojimą, techninius ir etinius aspektus. 

Kad būtų pasirengę naudoti ir kurti internetinius kursus, mokytojai turi tinkamai žinoti, kaip veikia e. 

mokymosi programos. Tai turėtų būti daroma suteikiant mokytojams LAIKĄ atlikti mokslinius tyrimus, 

lankyti kursus ir galimybę bandyti ir klysti, o tai yra gerai žinomas ir pagrindinis problemų sprendimo 

metodas. 

Mokytojų mokymas turi būti vykdomas prieš pradedant mokymą, taip pat jis turi būti tęstinis viso kurso 

metu.  

Daugumą programėlių reikia įdiegti ir užregistruoti studentus. Veiksmingiausias būdas mokyti mokinius 

registruotis ir naudotis skaitmeninėmis platformomis - kurti trumpus žingsnis po žingsnio mokomuosius 

vaizdo įrašus. Tai naudinga tuo, kad mokiniai instrukcijas gali žiūrėti tiek kartų, kiek reikia. YT yra puiki 

vieta vaizdo įrašams skelbti, o vaizdo įrašus galite papildyti tokiomis funkcijomis kaip subtitrai įvairiomis 

kalbomis. Vaizdo įrašai turi būti vietoje, juose neturi būti trikdančių elementų, pavyzdžiui, nesvarbios 

informacijos ar savo kanalo prekės ženklo ir (arba) reklamos. Trumpas vaizdo įrašas, kuris yra taiklus, yra 

geriau nei ilgas.   

Mokant skaitmeninių technologijų reikia atsižvelgti į keletą etinių veiksnių. Konfidencialumui taikomos 

tos pačios žaidimo taisyklės kaip ir fiziniam mokymui, kas vyksta klasėje, ten ir lieka, laukiame 

pasivaikščiojimo ir klausomės ir pan. Daugumoje e. mokymosi tyrimų kaip pagrindinė mokymosi 

internetu problema nurodoma "psichologinė distancija". Kai naudojamės informacinėmis 

technologijomis, esame linkę pažeisti etikos taisykles, nes veiksmas atrodo ne toks asmeniškas, nes 

nematome ir negirdime kito asmens. 

Studentai gali būti linkę ieškoti lengvų būdų, kaip įgyti diplomą, ir nesijausti kalti pažeidę etikos taisykles. 

Todėl svarbu nuolat kreipti dėmesį į tai, kas studijų darbe yra etiškai priimtina. 

• Savų žodžių vartojimas 

• Savo apmąstymų naudojimas 

• Citatos / kopijuotas tekstas visada turi būti cituojamas 

Taip pat svarbu galvoti apie jų privačią aplinką, kai jie mokosi naudodami vaizdą ir garsą. Apie tai, kad 

galima sėdėti apsaugotam nuo likusių namiškių, kad netrukdytumėte sau ar visai klasei. 

 

Programinės įrangos žinios 

Norint gerai mokyti apie programėles ir skaitmenines platformas, labai svarbu, kad mokytojas turėtų 

daug ir gerų žinių šia tema. Mokytojas turėtų gerai apžvelgti ir suvokti visas galimybes ir iššūkius, su 

kuriais galima susidurti skaitmeninėje kasdienybėje. Tai reiškia, kad mokytojas turi įvairių kursų įvairiose 

platformose, pageidautina, kad turėtų programavimo žinių ir galėtų rasti techninių problemų 
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sprendimus. Svarbu, kad galėtų padėti mokiniams prisijungti prie sistemos, susikurti el. pašto paskyras 

ar spręsti pakeliui iškylančias technines problemas. 

 

Klausimų lapas MVS ir programoms Taip Ne 

1. Ar jūsų mokykla / įmonė turi veikiančią mokymosi valdymo sistemą?   

2. Ar esate tinkamai apmokyti naudotis MVS?    

3. Ar pasitikite savo jėgomis dirbdami su mokiniais ir teikdami jiems pagalbą naudojant įvairius 
įrenginius, kai naudojate MVS?  
 

☐Kompiuteriu su "Windows  ☐Apple MAC  ☐iPad / iPad  ☐Mobilusis telefonas ☐ Kita 
 
Jei kita, nurodykite: ____________________________________ 
 

4. Kokią programinę įrangą ir (arba) programas šiuo metu naudojate mišriam mokymosi kursui 
kurti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Mokytojams turėtų būti rengiami kursai apie įvairias platformas, jie turėtų turėti daug laiko jas ištirti, 

išbandyti ir nesėkmingai išbandyti bei dirbti su jomis prieš jas naudojant prieš mokinius. Tuomet 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys nurodymai, kaip naudotis skaitmenine žiniasklaida 

Įrankio 
aprašymas  

Video DigitalT Susitikimų vieta 
 
 
 
 
 

Nuoroda į 
priemonę  

Zoom.no/ youtube.com / google.classroom.no 
https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5PEF5XFDSY
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mokytojas / mokykla bus suvokiami kaip rimtesni ir labiau išmanantys, kai galės tiesiogiai padėti 

mokiniams. 

 

Skyriaus vertinimas 

Vertinimas 

 

Ištekliai 

Zoom.no/google.classroom/ youtube/ div kitos svetainės 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Kaip suplanuoti kursus, kad juose būtų pateikiamas naujas mokymosi turinys, atitinkantis mišrųjį 

mokymosi stilių 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi:  Kaip suplanuoti kursą, kad naujas mokymosi turinys atitiktų mišrųjį 
mokymosi stilių. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti planuoti kursą ir pritaikyti jį mišriam mokymuisi 
 

Turinys 
Kurdami naują mokymo turinį, kad galėtumėte naudoti ir skaitmeninį, ir fizinį mokymą, galite pradėti 

nuo to, ką jau turite. Tarkime, turime gerą mokymo programą, skirtą įprastam fiziniam mokymui, kuri 

dabar bus naudojama ir skaitmeniniu būdu. Yra mokymo dalių, kurias galite išsaugoti, tačiau kažką reikia 

atšaukti, kad išlaikytumėte dalyko žinias ir motyvaciją. Daugelis mokinių greitai tampa pasyvūs nuo per 

ilgų mokymo seansų priešais ekraną, todėl gali būti gerai trumpesni seansai (apie 30-45 min.). Klausimų 

/ refleksijos užduočių įvedimas per dalykinę sesiją padeda nutraukti minėtą neveiklumą. Mokiniams 

metamas iššūkis siūlyti ir, tikėkimės, tampa įdomiau. Taip pat galima suskirstyti temas į mažesnes 
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pamokas, naudoti daugiau savarankiško ar grupinio darbo skaitmeniniu būdu. Bet kokiu atveju 

nepamirškite pertraukų! 

Didelė dalis tiesioginio ir konkretaus bendravimo išnyksta, kai naudotojas yra ekranizuojamas, todėl 

malonu paįvairinti susitarimus vaizdo įrašais, filmais, piešimo lentomis, paskaitomis, įvairiomis 

užduotimis, pageidautina viktorinomis ar kitokio pobūdžio varžybų žaislais. Iššūkis gali būti išlaikyti 

mokinių intensyvumą ir motyvaciją per mokymą, todėl gera išeitis gali būti daugiau savarankiško 

mokymosi ir trumpesni užsiėmimai. Tai, žinoma, visiškai priklauso nuo grupės, kurią mokome, amžiaus, 

brandos, temos, laiko perspektyvos ir pan. 

Kompetencijos tikslai yra tokie patys, nesvarbu, ar mokote fiziškai, ar skaitmeniniu būdu. Todėl svarbu 

nuo pat pradžių turėti gerą planą, kuriame būtų nurodyta: 

• Tema 

• Konkretus turinys 

o Vaizdo įrašas? 

o Komandinis darbas? 

o Savarankiškas darbas? 

o Užduoties pateikimas? 

o Kahoot? 

o Dienų ir (arba) sesijų įvertinimas 

• Sugaištas laikas (mokymo sesijos trukmė) 

 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Kontrolinis sąrašas 

 

 

Skyriaus vertinimas 

Naudokite šiame skyriuje paaiškintą vertinimo lapą, kad įvertintumėte, kaip besimokantieji suprato užsiėmimą. 
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2.10 Kaip išsiaiškinti, kokia oficiali sertifikavimo ir (arba) baigimo sistema yra aktuali jūsų mokiniams 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi:  Kaip patikrinti oficialią sertifikavimo ir (arba) baigimo sistemą, aktualią jūsų 

mokiniams. 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti sukurti atitinkamus kontrolės mechanizmus, užtikrinančius, kad 

studentai įgijo tinkamus mokymosi rezultatus, susijusius su oficialia kvalifikacijos sistema. 

 

Turinys:  
Siekiant užtikrinti teisingą mokinių mokymosi pažangą ir rezultatus, reguliariai atliekamos užduotys su 
vertinimais ir (arba) pažymiais. Tai galima naudingai įrašyti į kurso planą, nurodant datą / užduotį / 
įvertinimą. Tada mokytojas turi platesnį vertinimo pagrindą kurso pabaigoje, nepriklausomai nuo jo 
trukmės. Turime keletą sprendimų ir koncepcijų dėl egzaminų ir pažymėjimų, tačiau būtent apskrities 
savivaldybė palengvina egzaminą ir suteikia įvertinimą. Mes, kaip visuomenė, kontroliuojame 
registraciją į egzaminą ir padedame mokiniams atlikti šį darbą. Kompetencijos pažymėjimus išduoda 
bendrovė, atsižvelgdama į nagrinėtas temas, verslo praktiką, lankomumą ir mokinio dalyvavimą. Visa tai 
įtvirtinama planuose su data ir laiku pradedant kursus. 
 
 
Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Kontrolinis sąrašas 

 

Skyriaus vertinimas 

Grupės diskusija 
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2.11 Kaip suplanuoti visą kurso sistemą 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip suplanuoti visą kurso struktūrą. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti organizuoti kursą atsižvelgiant į turimą laiką, tikslinę grupę ir 

individualius mokymosi tikslus. 

 

Turinys: 
Mišraus mokymosi esmė - panaudoti skaitmeninių ir neskaitmeninių mokymo metodų privalumus taip, 
kad pagerėtų bendras mokymasis. 
KURSO PRADŽIA 

 
1. PASISVEIKINIMAS - VAIZDO ĮRAŠAS 

• Pagerinti studentų supratimą apie kurso tikslus ir dėstymą, kad mokymosi rezultatai ir 

mokymosi patirtis būtų geresni. 

• Lektoriaus pristatymas 

• Papasakokite apie mokymo programą ir kodėl ji suplanuota būtent taip 

• Mokytojo ir mokinio lūkesčių išaiškinimas - sėkmės kriterijai kurse 

• Viso kurso mokymosi tikslai - kodėl šis kursas yra naudingas ir svarbus. 

• Informacija apie komunikacijos kanalų pasirinkimą ("Facebook", "itslearning Adobe Connect") 

 

VEIKLOS PLANAS - REKOMENDUOJAMAS PROGRESAS 

• Mokiniams reikia pagalbos kuriant struktūrą ir planuojant 

• Mokymosi veiklos apžvalga, kas vyksta per semestrą 

• Skaitymo tvarkaraštis po savaitės 

• Svarbių datų apžvalga 

• Susietas su studijų vadovu, jei jis yra kurso dalis 

 

3. SUKURTI DISKUSIJŲ FORUMĄ - REGULIARIAI VYKDYTI TOLESNIUS VEIKSMUS 

• Du iš jų padeda mokiniams mokymosi procese. 

• Sukurkite diskusijų forumus mokymosi platformoje, savo grupę "Facebook" arba kitą tinkamą 

forumą, kuriame visi galėtų matyti visų klausimus ir atsakymus. 

• Kuo greičiau atlikite tolesnius veiksmus, susijusius su klausimais ir atsakymais - užtikrinkite, kad 

mokiniai atsakytų vienas kitam, prireikus atsakinėtų patys. 

 

4. MOKYMOSI IŠTEKLIŲ PRIEŽIŪRA IR (ARBA) ATNAUJINIMAS 

• Kad būtų užtikrintas atnaujintas kursas 

• Anksčiau naudotų mokymosi išteklių peržiūra, siekiant patikrinti atnaujinimo ir pakeitimų 

poreikius. 

PER SEMESTRĄ 

1. PASIRUOŠIMAS RINKIMUI 

• Padėti mokiniams pasiruošti ir gauti visą susirinkimo naudą. 
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• vaizdo įrašo arba teksto sklaida, kurioje pasakysite apie tai, kam mokiniai turėtų ruoštis - ką jie 

turėtų perskaityti iš mokymo programos ir kokius klausimus turėtų apmąstyti. 

 

2. AKADEMINĖ VEIKLA PAGAL KOLEKCIJAS 

• Apibendrinimas mokymosi rezultatams įtvirtinti 

• Vaizdo įrašai, internetiniai seminarai, mobilusis mokymasis ar kt. 

• Mokytojo arba dalyvių pagrindinės patirties apibendrinimas 

 

3. TEMINIAI VAIZDO ĮRAŠAI 

• Sukurti įvairovę ir padėti mokiniams mokytis. 

• Paprasti trumpi vaizdo įrašai svarbiausiomis ir (arba) sudėtingiausiomis temomis su nuoroda į 

mokymosi veiklą 

• Vaizdo įrašai yra susiję su mokymosi tikslais 

 

4. MOKINIŲ VEIKLA TARP KOLEKCIJŲ IR PRIE JŲ 

• Sukurti aktyvumą ir sąveiką, o tai savo ruožtu pagerins mokymosi rezultatus. 

• susieti visą mokymosi veiklą su mokymosi tikslais ir susieti ją su egzaminu (forma ir turiniu). 

• Galima veikla, kuri sukuria sąveiką: 

• Apklausa prieš seminarą, skirta išsiaiškinti ankstesnes studentų žinias ir aukų, kurioms 

studentai skirti 

•  pasiruošimas prieš rinkimą 

• Pateikimo užduotys 

• Tarpusavio darbas 

• galimybės įkelti mokinių pristatymus, pvz., vaizdo įrašus. 

• Diskusijos kurso komunikacijos kanaluose 

 

5. TRUMPA UŽDUOTIS PO KIEKVIENOS TEMOS - MOKINIAI PASITIKRINA SAVE 

 

• Suteikti mokiniams galimybę reguliariai gauti grįžtamąjį ryšį apie savo mokymąsi. 

• Mokinių savikontrolė po kiekvienos temos - ar žinote, ką ketinate daryti? Klausimai su keliais 

atsakymų variantais, tikslinės lentelės, apmąstymų klausimai ar kt. 

 

 
Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Kontrolinis sąrašas  

 

 

Skyriaus vertinimas 

Klausimai su keliais atsakymų variantais, tikslinės lentelės, apmąstymų klausimai ar kiti klausimai 

2.12 Kaip suplanuoti įvairius savo kurso peržiūros ir vertinimo mechanizmus, kai jis vyksta. 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi:  Kaip suplanuoti įvairius mechanizmus, skirtus kurso peržiūrai ir vertinimui 
jo eigoje. 
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Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti naudoti funkcinius mechanizmus, skirtus patikrinti, ar visi 

besimokantieji pasiekė iš anksto nustatytus mokymosi rezultatus. 

 

Turinys: 
Poreikių vertinimas 

Prieš planuojant kursus patartina atlikti poreikių vertinimą. Geriausia, jei tai būtų padaryta likus 4 

savaitėms iki mokymų, kad dalyviai turėtų laiko atsakyti, o jūs - parengti medžiagą. Atsižvelgdami į jų 

poreikius, galite norėti pridėti ar atsisakyti užsiėmimų arba nuspręsti paskirstyti laiką kitaip, nei čia 

pateikta. 

 

Pasiruošimas 

Įtraukite savo mokymų vadovą į visų su kursu susijusių sprendimų priėmimą. Peržiūrėkite medžiagą ir 

pasidalykite su juo (ja) poreikių vertinimo atsiliepimais. Informuokite dalyvius apie kurso pradžios ir 

pabaigos datas bei laiką ir iš anksto atsiųskite jiems literatūros sąrašą. 

Pasirengti mokymams... 

Pasirinkite medžiagą, skirtą planuojamam užsiėmimui. Tai priklausys nuo jūsų turimo laiko ir dalyvių 

išreikštų poreikių. Jei ketinate kurti savo užsiėmimą, pasirinkite pratimus, viktorinos korteles ir skaidres. 

Peržiūrėkite medžiagą ir informacinius dokumentus. 

Čia nurodytas laikas yra apytikslis ir geriausiai tinka maždaug 25 asmenų grupei. Turite skirti papildomo 

laiko sesijoms pradėti ir užbaigti bei dalyviams pristatyti. Pertraukos laikas neįtrauktas, todėl skirkite 

daugiau laiko, nei čia nurodyta. 

Peržiūrėkite ir padauginkite lapus su instrukcijomis dalyviams ir paruoškite pristatymo skaidrių kopijas 

kaip dalomąją medžiagą. Patikrinkite kiekvienos dienos darbotvarkę, kad sužinotumėte, kokios 

medžiagos jums reikės. 

 
 
Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

1.Smegenų šturmas: 

• Mokytojai kuria dviejų stulpelių lenteles.  

• Pirmame stulpelyje rašoma visa literatūra (knygos autorius ir pavadinimas arba interneto 

puslapiai ir (arba) nuorodos).  

• Antrajame stulpelyje įrašytos įvairios užduotys (vaizdo įrašai, vaizdai, tekstas....) kuo 

konkrečiau. 

 

2. Dalijimosi kultūra: 

Mokytojai grupėse dalijasi žiniomis, diskutuoja, dalijasi literatūra ir užduotimis. 

Galiausiai pasirinkite metodus ir sistemas, atitinkančias dalyko kompetencijos tikslus. 
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Skyriaus vertinimas 

Vertinimo lapas 

 

Ištekliai 

Yrkesnorsk.no/ndla.no/ google/ bookkilden.no/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 Kaip vertinti besimokančiojo discipliną 

 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip vertinti besimokančiojo discipliną. 

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi:  Žinios apie tiesioginio mokymo ir darbo grupėse santykį ir kaip juos 

derinti klasėje. 

 

Turinys: 
Į mokinį orientuota disciplina apima mokinių, kaip sprendimų priėmėjų ir problemų sprendėjų, 

įtraukimą. Šis procesas: ugdo ir palaiko pasitikėjimu grįstus santykius ir gerbia mokinius. Padeda 

mokiniams suprasti savo poveikį kitiems, ugdyti empatiją ir atitaisyti žalą, kurią jie galėjo padaryti. 

Drausminimo tikslas - išmokyti vaikus įgūdžių, kurių jiems reikia, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti. 

Sutelkite savo drausmę į vaiko mokymą, ir vaikas gaus naudos. Svarbiausias drausminimo tikslas - 

išmokyti savidisciplinos. 

Akademinė disciplina arba studijų sritis - tai žinių sritis, dėstoma ir tyrinėjama kaip aukštojo mokslo dalis. 

... Disciplina gali turėti atšakų, kurios dažnai vadinamos subdisciplinomis. 

• Veiksniai, turintys įtakos drausmei mokykloje 
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• Vadovavimo mokytojui trūkumas. 

• Dabartinė švietimo sistema. 

• Mokinių tvaraus idealo stoka. 

• Ekonominiai sunkumai. 

• Bendravimo trūkumas. 

• Trikdantis mokytojo elgesys. 

 

Kai mokiniui atimama teisė į mokslą taikant drausmines priemones, pavyzdžiui, pašalinimą iš mokyklos 

arba išbraukimą iš jos, mokinys turi teisę į "balandžių procesą". Ši teisė į balandžių procesą apima teisę 

į pranešimą ir teisingą bylos nagrinėjimą prieš skiriant ilgalaikį nušalinimą nuo mokyklos ar pašalinimą iš 

jos. 

Vis daugiau tyrimų rodo, kad mokyklose taikomos drausminimo priemonės, ypač nušalinimas nuo 

pamokų, yra susijusios su prastesniais akademiniais pasiekimais. Drausminio poveikio lygis taip pat turi 

stiprų neigiamą ryšį su mokinių gebėjimu pasiekti geriausius rezultatus klasėje arba baigti vidurinę 

mokyklą. 

Disciplina suteikia stabilumo ir struktūros žmogaus gyvenime. Ji moko žmogų būti atsakingą ir pagarbų. 

Tiksliai apibrėžtų taisyklių laikymasis yra visuomenės pagrindas. ... Ji skatina gerą žmogaus elgesį, kad 

visuomenė taptų geresnė ir visiems būtų maloniau gyventi 

Kokia drausmės nauda? 

• Disciplina padeda siekti tikslų, nes pašalina iš gyvenimo trukdžius.  

• Drausmė padeda gerai jaustis 

• Disciplina sukuria gerus mokinius ir mokinius, kurie mokosi visą gyvenimą.  

• Drausmė leidžia vaikams geriau nustatyti ir pasiekti tikslus. ... 

• Disciplina suteikia daugiau pozityvumo. 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Mokykite mokytojus, kaip sudaryti planus, rasti gerą tvarką ir taisykles klasėje. Diskusijų grupės, kuriose 

disciplina yra akademinis turinys, pageidautina su iš anksto parengtu pranešėju. 

 

 

Skyriaus vertinimas 

Klausimai su keliais atsakymų variantais, tikslinės lentelės, apmąstymų klausimai ar kiti klausimai 

Vertinimas gali būti forma su klausimais, kurie apibūdina mokinių mokymosi procesą. 
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3. Kaip sukurti išteklius  

 

Mokymosi rezultatai 

 

MOKYMOSI REZULTATAI 
 

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS MOKYMO 
VALANDOS 

Įvardyti įvairius 
mišriame mokymesi 
naudotinus išteklius ir 
medžiagos tipus, jų 
savybes, privalumus ir 
trūkumus. 

Gebėti atpažinti, parinkti 
ir įvertinti skirtingas 
medžiagų rūšis.  

Pasirinkti tinkamą 
išteklių rinkinį, kuris 
geriau atitiktų temą ir 
mokymosi tikslus, 
reikalingus kurso 
turiniui parengti. 

1 

Atpažinti įvairių teksto 
turinio kūrimo įrankių 
ypatybes  

Diferencijuokite teksto 
turinio pateikimo 
išteklius  

Padidinti 
besimokančiųjų 
supratimą plėtojant 
teksto turinį, naudojant 
diferencijuotus 
išteklius. 

0.5 

Išvardykite įrankius ir 
(arba) priemones, 
skirtas vizualiai pateikti 
koncepcijas, 
apibūdinkite kiekvienos 
priemonės privalumus.  

Sukurti ir organizuoti 
vaizdinę medžiagą, kad 
būtų išreikštos kai kurios 
kurso sąvokos.          

praturtinti mišrųjį kursą 
kuriant infografiką, 
kuriame pristatomos 
sąvokos, siekiant 
užtikrinti greitesnį ir 
veiksmingesnį 
mokymąsi. 

1.5 

nustatyti daugialypės 
terpės turinio tipus ir 
atpažinti jų kūrimo 
priemones   

Kurti / kurti daugialypės 
terpės turinį naudojant 
skaitmeninius įrankius 

pateikti studijų 
medžiagą mišriam 
mokymuisi skirtinguose 
kursuose naudojant 
įvairių tipų daugialypės 
terpės turinį, sukurtą 
naudojant skaitmenines 
priemones. 

3,5 
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Pristatykite forumą kaip 
mišriojo mokymosi 
vertinimo priemonę, 
skirtą mokinių 
mokymuisi gerinti. 

Įgyvendinti mokymosi 
forumus ir koordinuoti 
diskusijas. 

 

Įvertinti 
besimokančiųjų 
supratimą ir įsitraukimą 
naudojantis 
internetiniais forumais 

1 

Pasirinkite virtualios 
klasės, elektroninės 
lentos ir bendrųjų 
dokumentų, kaip 
mokymosi šaltinio, 
organizavimo priemonę. 

Integruoti virtualią klasę 
ir bendrus dokumentus 
grupiniam darbui 
mišriame mokymosi 
procese. 

Skatinti grupinį darbą 
mišraus mokymosi 
procese organizuojant 
veiklą, kuriai reikia 
naudoti virtualią klasę ir 
dokumentus. 

1.5 

Nustatyti interaktyviųjų 
viktorinų formatų tipus 
ir nurodyti skaitmenines 
jų kūrimo priemones. 

Parengti viktorinas ir 
testus mišriam 
mokymuisi naudojant 
įvairius skaitmeninius 
išteklius. 

vertinti besimokančiųjų 
pažangą naudojant 
sukurtas skaitmenines 
viktorinas ir testus. 

2 

Apibrėžti skaitmeninius 
išteklius, skirtus 
paprastiems mokymosi 
žaidimams kurti 

Gebėti kurti paprastus 
mokymosi žaidimus 
naudojant skaitmenines 
platformas. 

Skatinti besimokančiųjų 
įsitraukimą taikant 
mokymosi žaidimus 
mišriose klasėse.  

2 

Nustatyti internetinį 
seminarą kaip ilgalaikio 
mišraus mokymosi dalį 

Integruoti internetinius 
seminarus į mišrias 
programas, įvedant 
diskusijas ar 
paaiškinimus. 

Mokymosi 
internetiniuose 
seminaruose net per 
atstumą atkurti klasėje 
vykstantį dalyvavimą ir 
santykius, kurie būdingi 
klasei. 

1 

Pripažinti virtualių 
laboratorinių įrankių 
iššūkius ir privalumus 

Projekto virtualios 
modeliavimo 
laboratorijos, skirtos 
praktinei ir 
eksperimentinei veiklai 
atlikti. 

Padidinti 
besimokančiųjų 
įgūdžius, praturtinti 
mokymosi patirtį ir 
interaktyvumą, 
įgyvendinant veiklą 
virtualiose 
laboratorijose. 

1 

 

3.1: Išvardyti mišriojo mokymosi metu naudotinų išteklių ir medžiagos tipų įvairovę, jų 
ypatybes, stipriąsias ir silpnąsias puses. 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: išvardyti įvairius mišriame mokyme taikomus išteklius ir medžiagos tipus, 
jų savybes, privalumus ir trūkumus. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti atpažinti, parinkti ir įvertinti įvairių tipų medžiagas 
 

Turinys 
 

Gavote užduotį parengti pirmąjį mišrų mokymo kursą, o laiko tam turite nedaug. Kas toliau? Tai labai 

staigus pirmasis straipsnio sakinys, bet būtent taip gali jaustis, kai mišraus mokymo turinio kūrimo 

projektas jums užkraunamas pirmą kartą. 
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Nuo ko pradėti? Kokio tipo produkto reikia? Ką apskritai įmanoma įgyvendinti per projekto laiką ir su 

biudžetu? Yra daugybė klausimų, į kuriuos reikia atsakyti, tačiau vienas pagrindinių yra "kokio tipo e. 

mokymosi turinį kursite"? 

Galbūt jums kyla klausimas, ar yra tobulas tinkamo ir įtraukiančio e. mokymosi turinio planas, tačiau, 

atsižvelgiant į unikalius kiekvieno projekto kintamuosius, sunku viską aprėpti viename plane. 

Įvairūs veiksniai: 

 
 

Apžvelkime skirtingus e. mokymosi turinio tipus, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, kurie iš jų 

galėtų būti tinkami jūsų projektui. 

Greiti ir paprasti e. mokymosi turinio tipai 

Pirmąjį turinio tipų rinkinį, kurį apžvelgsime, priskyrėme prie "greitų ir paprastų". Tai reiškia, kad, mūsų 

nuomone, juos galima greitai ir paprastai sukurti - tam nereikia jokių techninių autorystės įgūdžių.  
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1. TEKSTAS  

Tekstai, o vis dažniau ir e. tekstai, yra labai galinga mokymosi derinimo priemonė; jie yra labai 

svarbūs sėkmingam mokymuisi.  

Elektroniniai tekstai - tai ne tik spausdinto vadovėlio turinys, kuris buvo konvertuotas arba sukurtas 

naudoti internete ir pritaikytas įvairiems skaitmeniniams įrenginiams; ši terpė vystosi ir apima 

daugiau naujoviškų funkcijų, įskaitant kalbą, konspektavimo priemones, viktorinas, vaizdo įrašų 

bibliotekas ir dalijimąsi per socialinės žiniasklaidos platformas. E. tekstai taip pat gali būti tekstai, 

kuriais mokiniai dalijasi tarpusavyje, vienas dokumentas, kuriame jie visi gali rašyti komentarus, 

kad likusieji klasėje jį perskaitytų ir pasinaudotų juo kaip pagrindu savo komentarui.  

Svarbu, kad jūs, kaip mokytojas, pasirūpintumėte, jog reikalingos technologijos būtų prieinamos 

visiems mokiniams, o jei taip nėra, raskite tinkamiausią būdą, kaip padaryti, kad jos būtų 

prieinamos visiems. 

 

 

2. KVIZAS 

Viktorinos, testai, vertinimai ar žinių patikrinimai - kad ir kaip juos vadintumėte - yra esminis 

daugumos e. mokymosi kursų komponentas. Kodėl? Viktorinos leidžia stebėti besimokančiųjų 

žinias ir užtikrinti, kad būtų pasiekti mokymo tikslai. Jos taip pat yra smagus ir interaktyvus būdas 

suskaidyti mokymo modulių turinį ir suteikti natūralų pertraukos tašką tarp pagrindinių temų, kad 

besimokantieji pajustų, jog jūsų kurse vyksta pažanga. 

Kaip ir kada naudosite viktorinas, priklausys nuo to, kokio tipo kursus rengiate, ar jie yra formalūs, 

ar neformalūs, akredituoti, ar ne, ir nuo daugelio kitų veiksnių. Apskritai, planuodami kursą, 

atsižvelkite į: 

Trumpuose neformaliuose kursuose žinių patikrinimas temų ar modulių pabaigoje gali būti 

tinkamesnis nei ilgas baigiamasis testas. 

Ilgesnių kursų atveju apsvarstykite galimybę atlikti oficialesnį baigiamąjį vertinimą su grįžtamuoju 

ryšiu ir informacinėmis skaidrėmis. 

 

 

3. INFOGRAFIKOS 

Infografikos - tai patrauklus būdas perteikti pamokos mintis ir duomenis gražesne forma, nei tai 

darytumėte klasėje lentoje.  

Infografikos yra naudinga priemonė duomenims, modeliams ir kt. vizualizuoti. Kadangi regėjimas 

yra pagrindinis būdas, kuriuo suvokiame pasaulį, informaciją lengviau suprasti, kai ji pateikiama 

vizualiai. Todėl prie informacijos pridėjus paveikslėlį ji tampa ne tik įdomesnė, bet ir lengviau 

įsimenama vėliau. Informacijos iliustravimas taip pat gali būti naudingas norint pabrėžti konkrečius 

svarbiausius dalykus 

Infografikomis jau dabar plačiai dalijamasi internete, todėl paprastas būdas naudoti infografikas - 

tiesiog pasinaudoti kitų sukurtomis infografikomis. Tikriausiai nesate pirmas mokytojas, kuris 

bando paaiškinti tą patį sudėtingą klausimą, todėl tai gali padėti sutaupyti šiek tiek laiko ir suteikti 

idėjų kurti naujas pagal rastus modelius. 

Norint juos sukurti, nereikia būti grafikos dizaineriu ar naudotis sudėtingomis IT priemonėmis - 

internete galima rasti daug patogių įrankių!  
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4. FORUMAS 

Mišrusis mokymasis dažnai reiškia, kad mokiniai yra atskirti skirtingose patalpose ir negali aktyviai 

diskutuoti, kaip tai vyktų klasėje.  

 

Internetiniai diskusijų forumai suteikia galimybę vis dar diskutuoti ir dalytis mokymosi rezultatais 

su kitais grupės nariais, naudojantis diskusijų forumais ir pokalbių kambariais. Šią priemonę gyvą ir 

naudingą daro dalyvių indėlis; jūsų, kaip mokytojo ir (arba) fasilitatoriaus, vaidmuo bus užmegzti 

ryšį su grupe ir parinkti tinkamą temą diskusijai. Jei tai daroma tinkamai, diskusijų forumai gali 

sustiprinti mokymosi patirtį.  

 

Panašiai kaip ir kitose skaitmeninio bendravimo formose, svarbu, kad jūs, kaip mokytojas, 

nustatytumėte gerų manierų ir tinkamo elgesio taisykles, būtinas gerai ir produktyviai atmosferai 

sukurti.  

 

 

5. VIRTUALI KLASĖ 

Virtuali klasė - tai virtuali sistema, skirta sukurti nefizinę klasę. Tai tarsi buvimas toje pačioje 

klasėje, tačiau sujungtoje iš skirtingų vietų erdvėje; ji leidžia mokiniams sąveikauti, konfrontuoti ir 

keistis idėjomis bei informacija. 

Svarbu atsižvelgti į tai, kad tai nėra internetinė pamoka, kurioje mokiniai tik seka pamoką, bet 

nebendrauja su pamokos rengėju; vietoj to mokytojas turi paaiškinti, kad virtualioji klasė yra 

konfrontacijos ir mokymosi bendradarbiaujant erdvė, lygiai tokia pati, kaip ir įprastoje klasėje.  

Yra keletas internetinės erdvės klasėms tiekėjų (pvz., "Google Meet", "Zoom", "Skype"). 

 

 

6. MULTIMEDIJA 

Daugialypės terpės priemonių įtraukimas į e. mokymąsi yra naudingas jo poveikiui ir gali padėti 

pateikti daugiau ir įvairesnės medžiagos įvairesniems mokymosi tipams; tinkamos daugialypės 

terpės priemonės naudojimas taip pat gali turėti teigiamą poveikį geresnei mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų, integracijai. 

     Mišriam mokymuisi galima naudoti įvairias medijas!  

Akivaizdu, kad vaizdo įrašai yra pirmasis multimedijos pavyzdys, kurį galite naudoti pamokose, tačiau 

jų yra ir daugiau. Ar kada nors galvojote pasiūlyti virtualią ekskursiją? Mokiniai gali pamatyti naują 

vietą neišleisdami papildomų pinigų ir neišeidami iš mokyklos pastato.  

Interaktyvios svetainės taip pat yra naudingas multimedijos kanalas, kurį galima naudoti per 

pamokas. Jų naudojimas taip pat gali turėti teigiamą poveikį mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų. 

Tačiau prieš organizuodami veiklą su daugialypės terpės kanalu turėtumėte atsižvelgti į tam tikras 

kliūtis; daugialypės terpės priemonėms gali reikėti tam tikros rūšies technologijų, kurias ne visi 

mokiniai turi namuose, arba stipraus interneto ryšio. Todėl tokią veiklą gali tekti organizuoti ten, kur 

kiekvienas mokinys gali turėti viską, ko jam reikia (pvz., mokyklos laboratorijoje). 
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7. MOKOMIEJI ŽAIDIMAI 

Visi mėgsta žaisti žaidimus! Tačiau žaidimai taip pat gali būti naudojami kaip mišraus mokymosi veikla 

ir tapti tiltu tarp fizinės, tiesioginės aplinkos ir internetinės klasės. 

Žaidimų mokymosi tikslais patrauklumas grindžiamas idėja, kad žaidimais pagrįsta veikla labai įtraukia 

vaikus ir gali būti edukacinė. Žaidimai skatina besimokančiuosius sąveikauti su problemomis taip, kad 

būtų atsižvelgiama į ryšius, skatina mokinius suprasti dalykus kontekste, priešingai nei tradiciniai 

mokymo metodai, kurie paprastai sutelkia dėmesį į atskiras temas, nekurdami ryšių tarp jų.  

Mokomieji žaidimai dažnai vadinami "rimtaisiais žaidimais" ir įgauna vis didesnę reikšmę mišriojo 

mokymosi aplinkoje, kur jie gali būti naudojami mokytojo įrankių rinkiniui papildyti ir patobulinti bei 

galimoms veikloms išplėsti. 

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pirmoji įvadinė dalis bus vykdoma sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kur 
bus surengta trumpa mokytojų "smegenų šturmo" diskusija. Smegenų šturmo metu bus siekiama 
suprasti, kokios (dėstytojų nuomone) yra naudingos priemonės, kurias galima naudoti kuriant kursą 
mišriuoju mokymosi būdu. taip pat bus naudinga pasidalyti kiekvieno dėstytojo stipriosiomis ir 
silpnosiomis pusėmis. Pavyzdžiui, kažkas gali nesijausti patogiai dirbdamas su grafika arba kurdamas 
daugialypės terpės turinį. tokiais atvejais svarbu mokytojams priminti, kad yra labai paprastų 
programų, kuriomis galima lengvai išmokti naudotis, arba priminti, kad internete yra daugybė 
išteklių, kuriais galima naudotis. 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuri tipologija, jų 
manymu, yra tinkamiausia tam tikram turiniui išreikšti konkrečiame kontekste. 

 

 

 

3.2: Atpažinti įvairių teksto turinio kūrimo priemonių ypatybes 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Atpažinti įvairių tekstų turinio kūrimo priemonių ypatybes 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Diferencijuoti teksto turinio vaizdavimo priemones 

Turinys 

 

Mišraus mokymosi aplinkoje taip pat galite pagalvoti apie e. tekstų įtraukimą į pamokas.Tai internetinių 

skaitinių ir tekstinių išteklių rinkinys, kurį mokiniai gali naudoti kartu su spausdintine žiniasklaida arba 

vietoj jos. 

 

E. tekstų terpė tobulėja ir dabar apima tokias naujoviškas funkcijas kaip kalbėjimas, konspektavimo 

priemonės, viktorinos, vaizdo įrašų bibliotekos ir dalijimasis per socialinės žiniasklaidos platformas. E. 

tekstai - tai ne tik spausdintas vadovėlio turinys, kuris buvo konvertuotas arba sukurtas naudoti 

internete ir pateiktas naudoti įvairioje skaitmeninėje įrangoje.   
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Mokiniai gali užsirašinėti, žymėti tekstą, kurti savo atmintines, klausytis keliaudami, naudodamiesi garso 

knygos funkcija, žiūrėti įterptus vaizdo įrašus ir animaciją, todėl sukuriamas kitoks mokymosi būdas, 

kuris įtraukia ir skatina mokinius įvairiais būdais. 

E. tekstų naudojimo priežastys yra ne tik edukacinės: jie gali suteikti daug geresnį medžiagos 

prieinamumą ir mažesnę knygos kainą. E. tekstai taip pat išsprendžia medžiagos, kuri nebespausdinama 

arba kurią sunku gauti dėl mokinių buvimo vietos, problemą. 

E. tekstai taip pat turi teigiamą aspektą - jie tampa prieinamesni mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų, o tai yra pagrindinė tema šiuolaikinėje mokymo aplinkoje. Kai tekstas yra elektroninio 

formato, jį galima pritaikyti mokiniui tokiais būdais, kaip šrifto didinimas, teksto keitimo į kalbą 

programinė įranga, teksto ir fono kontrasto keitimas, santraukų analizės programų naudojimas. 

Nors kurti e. tekstus gali būti sudėtinga, internete galima nesunkiai rasti jau paruoštų išteklių, kuriuos 

mokytojai galės naudoti pamokose. 

Kadangi tai yra informacinėmis technologijomis paremta priemonė, svarbu, kad jūs, kaip mokytojas, 

būtumėte įsitikinęs, jog kiekvienas jūsų mokinys turi reikiamą technologiją, kad galėtų naudotis šia 

priemone. Tokiu atveju galite pamoką organizuoti taip, kad e. tekstais būtų naudojamasi klasėje arba 

aplinkoje, kuri gali tai palaikyti.   

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kurio metu mokytojams 
bus parodytas e. tekstas ir paprašyta jį pakomentuoti: kokie yra jo naudojimo privalumai, kokie 
priemonės trūkumai. 

Antroje pamokos dalyje mokytojai mažose grupėse surengs smegenų šturmą, kurio metu aptars 

interneto svetaines, kuriose galima rasti jau paruoštų e. tekstų, kuriuos galima naudoti arba iš kurių 

galima pasisemti įkvėpimo; pabaigoje grupės vėl susirinks ir sudarys rastų išteklių sąrašą.  

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuris e. tekstų tipas, jų 
nuomone, yra tinkamiausias įvairioms pamokų situacijoms. 

 

 

Ištekliai 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook  

https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323  

https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books  

https://www.unf.edu/~tcavanau/presentations/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm  

 

 

 

 

 

 

https://www.vteducation.org/en/articles/etextbook/creating-your-own-e-textbook
https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402863&p=2741323
https://elearningindustry.com/subjects/free-elearning-resources/free-elearning-books
https://www.unf.edu/~tcavanau/presentations/SITE/ElectronicTextsasCourseTextbook.htm
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3.3: Išvardyti įrankius/priemones, skirtas vizualiai pateikti koncepcijas, apibūdinti 
kiekvienos priemonės privalumus. 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Išvardyti įrankius / priemones, skirtas vizualiai pateikti koncepcijas, 
apibūdinti kiekvienos priemonės stipriąsias puses. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Sukurti ir organizuoti vaizdinę medžiagą, kad būtų išreikštos kai kurios 
kurso sąvokos. 
 

Turinys 

 

Vizualumas yra išskirtinis mišriojo mokymosi bruožas ir vienas svarbiausių jo aspektų, atsižvelgiant į tai, 

kad šiandien mūsų pasaulio suvokimo būdas yra labai vizualus, todėl natūralu, kad visi nauji mokymosi 

modeliai turėtų būti labai vizualiai integruoti. Vaizdinių elementų įtraukimas suteikia mišriam mokymuisi 

pranašumo, nes mokymasis tampa patrauklesnis ir patrauklesnis mokiniams. 

Naudojamas vaizdinis turinys niekada neturėtų būti beprasmis: jis turi skatinti gilų, kritinį ir reflektyvų 

mąstymą.  

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Sukurkite internetinius vaizdinius pamokų elementus 

Įrankio 
aprašymas  

"Canva" - tai nemokama grafinio dizaino platforma, kurioje galite lengvai kurti 
kvietimus, infografikas, pristatymus, skrajutes, pamokų planus, naudodamiesi 
keliais jau sukurtais šablonais.  
Geriausias jos privalumas yra tai, kad norint ja naudotis nereikia išsamių 
nuotraukų redagavimo žinių: dėl vilkimo ir nuleidimo sąsajos vaizdus galima 
pritaikyti vos keliais spustelėjimais. 
 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://www.canva.com/  

https://www.canva.com/
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Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka bus vedama sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kurio metu 
mokytojams pirmiausia bus parodytos kelios vaizdinio turinio kūrimo internete priemonės.  

Antroje pamokos dalyje vedėjas atliks imitacinį projektą, kurio metu parodys, kaip sukurti infografiką 
su "Canva", o mokytojai galės pamatyti, kaip kuriamas toks paveikslėlis, ir užduoti visus reikalingus 
klausimus. 

 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas vertinimo testas, kurio metu mokytojai turės 
sukurti infografiką naudodamiesi "Canva" programa ir vadovaudamiesi ką tik išmoktomis 
instrukcijomis. 

 

Ištekliai 

https://www.canva.com/ 

https://picsart.com/ 

https://piktochart.com/ 

https://www.magisto.com/ 

https://www.fotor.com/  

https://pixabay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4: Nustatyti daugialypės terpės turinio tipus ir atpažinti jų kūrimo priemones 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Nustatyti daugialypės terpės turinio tipus ir atpažinti jų kūrimo priemones   
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Kurti / kurti daugialypės terpės turinį naudojant skaitmeninius įrankius 

Turinys 

 

Naudojant daugialypės terpės priemones mišriame mokyme, svarbu sutelkti dėmesį į pedagoginę 

priežastį. Technologija turėtų kažkuo papildyti tradicinį mokymo metodą, jos papildymas neturėtų būti 

beprasmis, neturėtų būti pridedamas prie užduoties, kurią galima sėkmingai atlikti ir be jos.  

https://www.canva.com/
https://picsart.com/
https://piktochart.com/
https://www.magisto.com/
https://www.fotor.com/
https://pixabay.com/
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Prieš pridėdamas naują daugialypės terpės turinį, mokytojas turi žinoti, ar mokiniai galės juo naudotis - 

mokiniai gali būti skaitmeniškai išprusę, dažnai labiau nei jų mokytojai, tačiau tai nereiškia, kad jie yra 

pripratę prie mokytojo siūlomos medijos ar net įpratę prie tokio mokymosi būdo.  

Daugialypės terpės turiniui taip pat reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai, kuriuos turi turėti juo 

besinaudojantys darbuotojai, ir būtina įranga, kad jis veiktų. Turėtumėte iš anksto sužinoti, ar jūsų 

mokykloje yra IT skyrius, turintis visą reikiamą įrangą, ir ar galima ką nors nusipirkti ir ar tai yra mokyklai 

prieinamos išlaidos.  

 

Multimedijos pavyzdžiai, kuriuos galite naudoti: 

- Trumpa daugkartinė viktorina ir apklausos; 

- Rašyti tinklaraščio įrašus; 

- Sukurkite pristatymą; 

- "YouTube" grojaraščiai; 

- Podcast'ai; 

- Dėlionės metodas, kai mokiniams iš dalies nesuteikiama informacija, kurią jie turi užpildyti. 

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Pirmoje pamokos dalyje mokytojams bus rodomi įvairūs daugialypės terpės elementai ir aptariami jų 
teigiami ir neigiami aspektai.  

Antroje pamokos dalyje mokytojai bus suskirstyti į grupes ir kiekviena grupė atliks "smegenų šturmo" 

užduotį apie vieną skirtingą daugialypės terpės rūšį. Pabaigoje grupės vėl susirinks ir sudarys 

multimedijos priemonių sąrašą. 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuri multimedijos rūšis, 
jų nuomone, yra tinkamiausia įvairiose pamokos situacijose. 

 

Ištekliai 

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/  

https://www.easel.ly/ 

https://podcasters.spotify.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jisc.ac.uk/full-guide/using-digital-media-in-new-learning-models
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2016/11/22/5-tips-for-multimedia-enhanced-teaching-and-learning/
https://www.easel.ly/
https://podcasters.spotify.com/
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3.5: Pristatyti forumą kaip mišriojo mokymosi vertinimo priemonę, kuri padėtų 
studentams mokytis. 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Pristatomas forumas kaip mišriojo mokymosi vertinimo priemonė, skirta 
mokinių mokymuisi gerinti 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Įgyvendinti mokymosi forumus ir koordinuoti diskusijas 

Turinys 

 

Forumai nėra naujovė internete, jie vis labiau populiarėja ir švietimo srityje, nes padeda organizuoti ir 

skatinti mokinių bendradarbiavimą.  

Forumus galima naudoti klasės diskusijoms organizuoti. Jūs, kaip mokytojas ir koordinatorius, galite 

užduoti atvirą klausimą, į kurį mokiniai gali pradėti atsakinėti ir sekti po jų komentarais prasidėjusią 

diskusiją. Eidami šias pareigas turėsite užtikrinti, kad aplinkoje būtų laikomasi bendrųjų etiketo taisyklių 

ir ji išliktų vieta atvirai diskusijai kiekvienam mokiniui.  

Forume taip pat gali būti skyrius, kuriame mokiniai gali pateikti savo klausimus, kai jiems reikia pagalbos, 

ir gauti mokytojų atsakymus. Taip pat galima leisti kitiems mokiniams atsakyti į klausimus ir taip skatinti 

klasės bendradarbiavimą. 

Forumai taip pat gali būti naudinga priemonė grupės valdymui atliekant grupinius projektinius darbus; 

mokiniai gali naudoti temą forume, kad dalytųsi naujienomis ir tvarkytų savo mintis. Tai taip pat leistų 

mokytojui sekti jų darbą ir komentuoti jį, siūlyti idėjas ir pataisas. 

 

Kaip sukurti įdomų diskusijų forumą? 

- Dalyvaukite debatuose pirmuoju asmeniu. Kadangi mokiniai gali būti labai atidūs savo 

atsakymams, nes jie parašyti raštu ir visi gali juos perskaityti, jūsų užduotis - pralaužti ledus ir 

įsitraukti į jų atsakymus, parodyti, kad tai saugi erdvė; 

- Forumai yra internetinė priemonė, leidžianti naudoti nuorodas ir paveikslėlius - pasinaudokite 

ja! Įvairios medijos naudojimas gali geriau iliustruoti mintį arba tiesiog suteikti įdomumo ir 

padaryti turinį įdomesnį; 

- Perskaitykite kuo daugiau komentarų, stenkitės visada žinoti, ką parašė mokiniai; 

- Jūsų vaidmuo - vadovauti diskusijai: padėkite mokiniams kritiškai mąstyti, pateikdami jiems 

sudėtingų klausimų; 

- Paprašykite mokinių grįžtamojo ryšio apie tai, kas pavyko ir ką būtų galima patobulinti. 
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TECHNINIS LAPAS 

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kurio metu mokytojams 
pirmiausia bus parodytos kelios internetinių forumų kūrimo priemonės ir kartu aptarti teigiami ir 
neigiami tokių priemonių aspektai.  

Antroje pamokos dalyje vedėjas surengs imitacinį projektą, kurio metu parodys, kaip sukurti diskusiją 
naudojant "Kialo", o mokytojai turės galimybę pamatyti, kaip tokia diskusija sukuriama, ir patys joje 
dalyvauti, įgydami tiesioginės darbo su šiuo įrankiu patirties. 

 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas vertinimo testas, kurio metu mokytojai bus 
paprašyti sukurti diskusiją per "Kialo". 

 

Ištekliai 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/  

https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/  

https://www.kialo-edu.com/my 

https://padlet.com/ 

https://www.socrative.com/  

 

3.6: Pasirinkite virtualios klasės, elektroninės lentos ir bendrųjų dokumentų, kaip 
mokymosi šaltinio, organizavimo priemonę 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Pasirinkti virtualios klasės, elektroninės lentos ir bendrųjų dokumentų, kaip 
mokymosi šaltinio, organizavimo priemonę 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Integruoti virtualią klasę ir bendrus dokumentus grupiniam darbui 
mišriame mokymosi procese 
 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Skatinkite diskusijas internete ir sukurkite logišką struktūrą 

Įrankio 
aprašymas  

"Kialo Edu" - tai argumentų žemėlapio svetainė, specialiai sukurta naudoti klasėje. 
Ši priemonė leidžia kurti diskusijas viena ar keliomis temomis, skatinant mokinius 
tyrinėti argumentus ir kurti savo idėjas apie klasės turinį. Kialo Edu turi argumentų 
medžio struktūrą: vizualiai vaizduodami temas mokiniai gali sekti loginę 
argumentų schemą ir geriau organizuoti savo idėjas. 
 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://www.kialo-edu.com/ 
 

https://blogs.tees.ac.uk/lteonline/2020/08/04/how-to-create-engaging-discussion-forums/
https://blogs.sussex.ac.uk/tel/2018/07/17/5-ways-to-make-online-discussions-work-in-your-teaching/
https://www.kialo-edu.com/my
https://padlet.com/
https://www.socrative.com/
https://www.kialo-edu.com/
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Turinys 

 

"Virtualioji klasė" atsirado nuo devintojo dešimtmečio pabaigos iki 2000-ųjų pradžios ir šiandien yra 

pripažintas mokymo ir švietimo srities mokymo metodas. Virtualią klasę galima apibrėžti kaip 

skaitmeninę tradicinės klasės transformaciją. Šį pokytį lėmė keletas veiksnių, įskaitant artumo 

nebuvimą, naujų technologijų atsiradimą ir kai kurių interneto programų, tokių kaip "Facebook 

Workplace", "Google Meet", "Microsoft Teams", "Zoom" ir daugelio kitų, gimimą. Per pastaruosius 

pusantrų metų dėl liūdnų priežasčių, susijusių su visame pasaulyje išplitusia pandemine ekstremalia 

situacija, mokymas "virtualiose klasėse" įsitvirtino kasdieniame profesiniame dėstytojų ir 

besimokančiųjų gyvenime.  

Kai atsirado pirmoji "virtualioji klasė", mokymas ir sąveika tarp šia metodika besinaudojančių dalyvių 

vyko tik naudojant paprastas priemones, pavyzdžiui, forumus ir pokalbius. Mokymas vyko naudojant 

pagal poreikį prieinamą daugialypės terpės medžiagą, pavyzdžiui, "Power Point" prezentacijas, bylas, 

paveikslėlius ir pan. 

 

Šiomis priemonėmis buvo galima menkai sąveikauti ir dalytis informacija. 

Iki šiol virtuali "klasė" virto tikra skaitmenine klase, leidžiančia vesti pamokas, bendrauti, lyginti, keistis 

idėjomis ir informacija tarp dalyvių sinchroniniu režimu įgyvendinamoje mokymo erdvėje. 

Kaip tai veikia? 

Norėdami naudotis virtualia klase, turite: 

- nuorodą, prijungtą prie platformos, kuri leidžia transliuoti vaizdo įrašus ir dalytis ekranu / dokumentais, 

pavyzdžiui, "Zoom", "Skype" arba "Google Meet". 

- stabilų interneto ryšį. 

- susijusių besimokančiųjų grupė. 

 

Yra dvi pagrindinės figūros / vaidmenys: 

Treneris / mokytojas: sukurkite kursą ir pakvieskite mokinius per nuorodą. Šis asmuo yra atsakingas už 

dalijimąsi multimedijos ir didaktiniu turiniu, tvarko su pamoka susijusį laiką, moderuoja diskusiją klasės 

grupėje, siūlo diskusijų temas, įterpia pranešimus, testus ar užduotis ir daug daugiau. 

Mokinys: Svarbu, kad jie būtų aktyvūs virtualių mokymų dalyviai. Internetinė platforma turi tas pačias 

funkcijas ir metodus kaip ir fizinė klasė: galite susisiekti su bendramoksliais, prašyti informacijos, 

bendradarbiauti, keistis informacija, įsiterpti su klausimais ir pan. 

PATARIMAS !: Dėstytojui labai rekomenduojama stengtis skatinti interaktyvumą klasės grupėje, 

skatinant aktyvų besimokančiųjų vaidmenį. 

 

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kur mokytojams 
pirmiausia bus parodytos kelios priemonės, kuriomis jie gali sukurti virtualią klasę.   

Antroje pamokos dalyje mokytojas jiems parodys, kaip naudotis "Google" klase, ir mokytojai galės 
susipažinti su jos funkcijomis bei užduoti visus reikalingus klausimus. 
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Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas testas, kurio metu mokytojų bus 
paprašyta surengti pamoką "Google" klasėje. 

 

Ištekliai 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7: nustatyti interaktyviųjų viktorinų formatų tipus ir nustatyti skaitmenines priemones 
jiems kurti. 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Nustatyti interaktyviųjų viktorinų formatų tipus ir identifikuoti skaitmenines 
jų kūrimo priemones. 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Parengti viktorinas ir testus mišriam mokymuisi naudojant įvairius 
skaitmeninius išteklius. 
 

Turinys 

 

Smagi ir interaktyvi viktorina klasėje gali būti labai naudingas būdas sudominti mokinius mokytis naujos 

temos ir pažadinti juos, kai jų dėmesio lygis yra žemas.  

Įvedus viktorinas galima patikrinti, kaip mokiniai supranta pamokas, ir išsiaiškinti, kurias temas, 

pasibaigus viktorinai, reikia pakartoti kartu. Tai, kad mokiniai atlieka ką tik paaiškintų dalykų viktoriną, 

taip pat yra būdas pagerinti žinių išsaugojimą, padedantis greitai, lengvai ir žaismingai įsisavinti ką tik 

paaiškintas sąvokas. Tai puiki priemonė, padedanti sudominti mokinius, greitai sutelkti jų dėmesį ir 

atkreipti dėmesį į temą, kurią ketinate aiškinti. O ir kasdieniška tema mokiniams labiau patiks, jei ji bus 

aiškinama smagiu metodu.   

 Viktorina taip pat gali būti atlygis - galite sukurti nedidelę konkurenciją ir draugišką varžymąsi klasėje. 

Tačiau viktorinos nebūtinai turi būti rengiamos tik tam, kad mokiniai gautų pažymį ar pasitikrintų savo 

žinias! Viktorina taip pat gali būti ledlaužis, būdas linksmai ir maloniai pristatyti naują žmogų - mokinį ar 

mokytoją, taip pat tai gali būti būdas atpalaiduoti klasę po varginančios pamokos. 

 

Kad viktorina būtų įtraukianti, ji turi būti informatyvi ir kartu linksma. Tačiau kaip tai padaryti? 

- Viktorina turėtų būti trumpa ir paprasta; pernelyg sudėtinga viktorina mokinius erzintų ir jie 

gautų priešingą rezultatą, nei norėtumėte pasiekti; 

- Atminkite, kad mokiniai labai gerai mato dėsningumus - teisingo atsakymo pozicijas išdėstykite 

atsitiktine tvarka, kitaip jie tai supras ir nekreips dėmesio į klausimus; 

https://edu.google.com/intl/it/products/classroom/
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- Klausimai neturėtų būti pernelyg lengvi - tai smagus mokymosi būdas, bet vis dėlto tai turi būti 

mokymosi būdas! Ir dėl tos pačios priežasties atsakymų nedarykite pernelyg sudėtingų; 

- Suteikite mokiniams pakankamai laiko atsakymams pateikti, o jei nuspręsite viktoriną rengti 

grupėmis, skirkite jiems pakankamai laiko atsakymams aptarti; 

- Po kiekvieno klausimo skirkite laiko paaiškinti teisingą atsakymą neteisingai atsakiusiems 

mokiniams. 

 

 

 

TECHNINIS LAPAS 

 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Aptarkite su mokytojais, kaip, jų nuomone, turėtų būti organizuojama internetinė viktorina (pvz., ar ji 

turėtų būti tokios pačios struktūros kaip įprasti testai? Ar jie mano, kad kiekvienai temai galima rengti 

kelių klausimų viktoriną? Jei ne, ar jie gali rasti vieną iš savo temų, kurią galima patikrinti tokiu būdu?)  

Parodykite jiems, kaip naudotis "Kahoot!", jei jie niekada anksčiau juo nesinaudojo. 

 

 

Vertinimo metodai 

Pateikite mokytojams užduotį sukurti internetinį klausimyną, kuriame būtų 10-15 klausimų jų dalyko 

tema. Vėliau kiekvienas mokytojas pristato savo klausimyną ir klasė jį aptaria. Kaip alternatyvą klasė 

taip pat gali pabandyti suvaidinti klausimyną ir išbandyti jį pirmuoju asmeniu. 

 

 

Neprisijungus 
prie 
interneto / 
internetu 

Internetu 

Turinys Sukurkite viktorinas, kad patikrintumėte mokinių žinias. 

Įrankio 
aprašymas  

"Kahoot!" yra žaidimais pagrįsta mokymosi platforma, kurioje galima lengvai 
kurti, bendrinti ir žaisti mokymosi žaidimus ir viktorinas. Šį metodą plačiai naudoja 
mokyklų mokytojai. 
Pagrindinis "Kahoot!" metodo tikslas - sujungti mokymąsi ir žaidimą, kad mokytis 
būtų lengviau ir linksmiau visiems, nepriklausomai nuo amžiaus. Kurdami 
mokomąsias viktorinas, mokytojai gali palengvinti mokinių mokymosi procesą.  
Besimokantieji dalyvaus aktyviai ir interaktyviai, motyvuojami įtraukiančios 
patirties. 
 
 
 
 
 

Nuoroda į 
priemonę  

https://kahoot.com/  

https://kahoot.com/
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Ištekliai 

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf 

http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf 

 

3.8: Apibrėžti skaitmeninius išteklius, skirtus paprastiems mokymosi žaidimams kurti 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Apibrėžti skaitmeninius išteklius, skirtus paprastiems mokymosi žaidimams 
kurti 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti kurti paprastus mokomuosius žaidimus naudojant skaitmenines 
platformas 
 

Turinys 

 

Mokomieji žaidimai yra itin galinga motyvacijos priemonė švietimui: tai yra sukurta patirtis, kuri suteikia 

galimybę mokytis ir pažvelgti į modelius ir sistemas iš naujų perspektyvų, mokiniams maloniu būdu. 

Žaidimai gali būti naudojami kaip įvadas į vėlesnę mokymosi veiklą; žaisdamas mokinys gali įgyti patirties 

tam tikra tema, kurią mokytojas geriau ir plačiau paaiškins klasėje, arba tai gali būti pradžia klasės 

diskusijai, kurią mokytojas paaiškins.  

Tuo pačiu metu žaidimai gali būti naudojami ką tik išaiškintai temai įtvirtinti. Jie gali suteikti mokiniui 

galimybę paeksperimentuoti su ką tik išmoktais dalykais ir įgyti geresnių žinių bei įgūdžių apie juos. 

Žaidimai taip pat gali būti naudojami pagrindiniams pažinimo įgūdžiams lavinti, siekiant juos 

automatizuoti. 

Žaidimai taip pat gali būti naudojami visiškai naujiems įgūdžiams mokyti ir naujoms žinioms įgyti. Ypač 

jie gali būti naudingi ugdant minkštuosius įgūdžius, tokius kaip komandinis darbas, bendradarbiavimas, 

problemų sprendimas, kūrybiškumas ir bendravimas, lengviau nei įprastoje klasėje.  

 

Kaip sukurti mokiniams patrauklų žaidimą? 

- Nuo pat pradžių pateikite iššūkį, problemą, kurią reikia išspręsti; tada kurso metu galėsite 

paaiškinti, kaip jie turi ją išspręsti, ir taip juos įtrauksite viso kurso metu; 

- Kad išvengtumėte nusivylimo, atkreipkite dėmesį į taisykles ir navigacijos elementus, kuriuos 

besimokantieji turėtų žinoti, ir paaiškinkite, kur galima rasti išteklių, jei prireiktų pagalbos; 

- Nustatykite tinkamą iššūkį tinkamame kurso etape ir turėkite omenyje auditoriją, kuri naudosis 

šiuo žaidimu; 

- Parodykite naudotojams, kuriame žaidimo etape jie yra, kad jie žinotų, kaip toli jie nuėjo ir kiek 

dar turi dirbti, kad baigtų žaidimą. 

Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kur mokytojams 
pirmiausia bus parodytos kelios priemonės, kuriose saugomi internetiniai žaidimai, ir paaiškinta, kokį 
naudingą poveikį mokymosi žaidimų naudojimas per pamokas daro mokymui.   

 

 

https://www.utwente.nl/en/ces/celt/toolboxes/blended-learning/tt-bl-develop-createquiz.pdf
http://www.learnit2teach.ca/wpnew/moodle3_1_Stage_3/Adding_a_Quiz.pdf
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Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuris žaidimo tipas, jų 
nuomone, yra tinkamiausias įvairiose pamokos situacijose. 

 

 

Ištekliai 

https://educationalgamedesign.com/ 

https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers 

https://flippity.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9: Nustatyti internetinį seminarą kaip ilgalaikio mišraus mokymosi dalį 
ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Identifikuoti internetinį seminarą kaip ilgalaikio mišraus mokymosi dalį 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti atpažinti, parinkti ir įvertinti įvairių tipų medžiagas 
 

Turinys 

 

Internetiniai seminarai tapo labai populiarūs ir naudojami, ir, atsižvelgiant į tai, kad jie panašūs į įprastas 

pamokas klasėje, tai neturėtų stebinti. Jie leidžia per atstumą atkurti dalyvavimo ir santykių situaciją, 

būdingą klasei, kurioje vyksta užsiėmimai, todėl įveikiama socialinio vienišumo rizika, kurią kelia kitos 

skaitmeninio mokymo formos.  

Ypač mišriojo mokymosi atveju internetinius seminarus galima integruoti vietoj konfrontacijos ir 

diskusijų, be to, jie gali suteikti galimybę organizuoti praktinius užsiėmimus vadovaujant mokytojui.  

Tačiau būkite atsargūs ir nenaudokite internetinių seminarų naujai informacijai pristatyti: mokiniams 

būdingi skirtingi mokymosi būdai ir laikas, todėl internetinis seminaras gali juos slėgti arba jie gali 

neturėti pakankamai laiko pamokai įsisavinti. Vietoj to gali būti naudinga po internetinio seminaro skirti 

šiek tiek laiko klausimams užduoti ir paaiškinti per seminarą kilusias abejones.  

 

 

https://educationalgamedesign.com/
https://elearningindustry.com/game-design-lessons-for-learning-designers
https://flippity.net/
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Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kai mokytojams 
pirmiausia bus parodyti keli įrankiai, kuriuose saugomi žiniatinklio seminarai, ir paaiškinta, kas yra 
žiniatinklio seminaras ir kuo jis skiriasi nuo įprastos pamokos.   

 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuris internetinio 
seminaro įrankio tipas, jų nuomone, yra tinkamiausias įvairioms pamokų situacijoms. 

 

 

Ištekliai 

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42 

https://www.ted.com/ 

 

3.10: Atpažinti virtualių laboratorinių įrankių iššūkius ir privalumus 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Atpažinti virtualių laboratorinių priemonių iššūkius ir naudą 
Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Projekto virtualios modeliavimo laboratorijos praktinei ir eksperimentinei 
veiklai atlikti 

Turinys 

 

Virtualioji laboratorija - tai interaktyvi aplinka, kurioje, naudojant modeliavimo programas, galima kurti 

ir atlikti imituojamus eksperimentus.  

Šiose nuotolinėse laboratorijose mokytojai ir mokiniai gali mokytis, kur naudotojai gali kurti, tobulinti ir 

atlikti iš anksto numatytus eksperimentus, imituojančius realaus pasaulio patirtį ir procesus. Visi 

mokiniai gali įsitraukti ir dalyvauti, skirtingai nei fizinėse sistemose, kur tik keli mokiniai gali daryti tą patį 

ir mokytis. 

Virtualios laboratorijos įtraukimas į pamoką reiškia, kad į planuojamą mišrųjį mokymąsi įtraukiama dalis 

virtualios mokymosi aplinkos patirties. Virtuali laboratorija ypač reikalinga kaip priemonė mokant tam 

tikrų dalykų, pavyzdžiui, gyvybės mokslų ir panašių dalykų, tačiau ją galima pritaikyti ir kitose srityse.  

Virtualioji laboratorija - tai saugus būdas, kur mokiniai gali saugiai atlikti eksperimentus ir rizikuoti juos 

susprogdinti, išmokti kažko, kas padės jiems išvengti atsitiktinių veiksmų ateityje, kai jie tai darys fizinėje 

laboratorijoje. 

Virtualios laboratorijos ne tik pagerina gamtos mokslų mokymo kokybę, bet ir pašalina geografinio 

atstumo problemą, nes mokiniai gali dalyvauti laboratoriniuose eksperimentuose iš bet kurios pasaulio 

vietos. Tai yra mišraus mokymosi privalumas, nes tai reiškia, kad klasė gali eksperimentuoti 

laboratorijoje net ir fiziškai nebūdama mokykloje. 

 

 

https://www.demio.com/?fp_ref=marcus42
https://www.ted.com/
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Modulio administravimas (mišraus mokymo gairės) 

Ši pamoka vyks sinchroninio internetinio užsiėmimo metu arba asmeniškai, kai mokytojams 
pirmiausia bus parodyti keli įrankiai, kuriuose saugomi žiniatinklio seminarai, ir paaiškinta, kas yra 
žiniatinklio seminaras ir kuo jis skiriasi nuo įprastos pamokos.   

 

 

Vertinimo metodai 

Šio pirmojo įvadinio užsiėmimo pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus 
pateikti labai konkretūs pavyzdžiai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti, kuris internetinio 
seminaro įrankio tipas, jų nuomone, yra tinkamiausias įvairioms pamokų situacijoms. 

 

Ištekliai 

https://www.labster.com/  

https://virtuallabs.merlot.org/  

https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labster.com/
https://virtuallabs.merlot.org/
https://www.techlearning.com/news/best-free-virtual-labs
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CU 4 

Kaip paleisti kursą  

 

Mokymosi rezultatai  

MOKYMOSI REZULTATAI 

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS MOKYMO 
VALANDOS 

Įvertinti sukurtą turinį ir 
pasirinkti modelį (-ius), 
kuris (-ie) bus 
naudojamas (-i) sukurtai 
medžiagai ir (arba) 
kursui. 

 

 

Gebėti įvertinti ir 
pasirinkti tinkamiausią 
kurso įgyvendinimo 
modelį, atsižvelgiant į 
sukurtą medžiagą ir 
turimus modelius. 

Įsitikinkite, kad 
pasirinktas modelis yra 
tinkamiausias (-i). 

 

 

4 

 

Žinios apie mokymosi 
valdymo sistemas (LMS) 

 

Gebėti pasirinkti 
tinkamiausią LMS e. 
mokymosi kurso daliai. 

Užtikrinkite, kad 
pasirinkta LMS atitiktų 
sukurtą turinį, mokinių 
poreikius ir kurso 
tikslus. 

 

 

4 

Žinios apie įvairias 
papildomas priemones, 
kurios gali būti 
naudojamos kartu su 
LMS arba šalia jos, taip 
pat apie socialinių tinklų 
naudojimą mokymosi 
procese. 

Gebėti analizuoti kitų 
internetinių įrankių, 
kurie galėtų papildyti 
LMS, būtinybę ir, jei 
reikia, juos naudoti, taip 
pat gebėti įtraukti 
socialinius tinklus į 
mokymosi procesą. 

 

Užtikrinti, kad visos 
reikalingos funkcijos 
būtų įtrauktos į kursą, 
ypač jei jų negalima 
rasti pasirinktoje LMS 
arba jos reikalingos 
siekiant padėti 
studentams ir padaryti 
mokymosi procesą 
patrauklesnį / įvairesnį.  

3 

Žinios apie "Moodle", 
jos funkcijas, kursų 
įkėlimą į ją, vertinimo 
kūrimą ir kt.  

Gebėti sukurti kursą 
"Moodle" sistemoje, 
registruoti dalyvius, įkelti 
įvairią medžiagą, sukurti 
vertinimą ir t. t. 

Užtikrinti, kad 
mokytojas galėtų 
lengvai naršyti ir 
naudotis "Moodle", taip 
pat paaiškinti 
mokiniams, kaip 
naudotis "Moodle".  

4 

4.1: Įvertinti sukurtą turinį ir pasirinkti modelį/modelius, kurie bus naudojami sukurtai 

medžiagai/kursui 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip naudoti skirtingus modelius mišriam profesinio mokymo kursui pradėti  
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Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Žinios apie atitinkamus mišrius modelius, kuriuos galite naudoti 
mokydami.  

Turinys 

Sukūrus visą medžiagą gana svarbu pasirinkti tinkamiausią modelį ar modelius, kurie bus naudojami 
kursui pradėti. Žinių mokymas geriausiai suprantamas internetiniu, savaiminiu formatu. Kita vertus, 
įgūdžių ugdymas yra paveikesnis asmeniškai. Kad išvengtų painiavos, mokytojas turi gerai išmanyti 
įvairių tipų modelius, kurie galėtų būti naudojami medžiagai pristatyti. Taigi čia trumpai supažindiname 
su mišriojo mokymosi modeliais ir jų veikimu klasėje. 

Keturi mišraus mokymosi modeliai 

 

Šaltinis: Christensen institutas 

Rotacijos modelis - mokiniai vienoje klasėje keičiasi tarp kelių skirtingų mokymosi veiklų. Tačiau taikant 
mišrųjį mokymosi rotacijos modelį bent vienas iš šių būdų yra mokymasis internetu. Kiti rotacijos veiklos 
pavyzdžiai gali būti šie: 

• individualus bendravimas su mokytoju,  
• bendraamžių grupės sąveika,  
• mokytojo vedamos pamokos,  
• savarankiško mokymosi laikas. 

Naudodami skaitmenines mokymosi priemones besikeičiančiose stotyse, mokytojai gali skirti laiko 
asmeniniam bendravimui, atsižvelgdami į konkrečius mokinių poreikius. Pagal rotacinį modelį 

http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models/
https://www.raiseyourhandtexas.org/wp-content/uploads/2017/07/blended-learning-edu-process.png
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mokiniai pirmiausia mokosi mokykloje, klasėje kartu su mokytoju. Rotacijos modelyje apibrėžti keturi 
submodeliai:  

1. Stoties rotacija 
2. Laboratorijos rotacija 
3. Apversta klasė 
4. Individuali rotacija. 

➢ Naudojant "Station Rotation", vienoje klasėje mokiniai, mokytojui arba laikrodžiui nurodžius, 
pagal tą patį tvarkaraštį keičiasi per visas mokymosi veiklas. Paprastai šio modelio mokiniai 
rotuojami į skirtingas "stotis" per nustatytą laiką. Vienoje iš šių stotelių turi būti vykdoma veikla, 
leidžianti mokytis internetu. Pavyzdžiui, vienais metais man buvo skirti 55 minučių trukmės 
matematikos blokai. Pagal mano stočių rotacijos sistemą, po trumpo tiesioginio mokymosi 
pradžios dienos, mokiniai sukosi trijose skirtingose stotyse - vienoje iš jų buvo galima mokytis 
internetu. (Norėdami pamatyti, kaip veikia rotacijos modelis, žiūrėkite šį vaizdo pavyzdį: čia). 

➢ Rotacija laboratorijoje yra dar vienas įprastas modelis, kurį žino mokyklos, turinčios kompiuterių 
laboratorijas, ir kuris yra panašus į rotaciją stotyse. Taikant šį modelį mokiniai pagal nustatytą 
tvarkaraštį rotuojami į kompiuterių laboratoriją. Šį modelį matome įvairaus dydžio rajonuose. 
mokytojas gali naudoti "laboratorijos laiką", kad mokiniai pradėtų tyrimus ir (arba) naudotųsi 
įvairia programine įranga (pavyzdžiui, "Microsoft Office Suite", "Google Suite" ar "Adobe Suite" 
produktais) užduotims ir projektams atlikti. Čia žiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame pristatomas 
laboratorijos rotacijos modelis. 

➢ Apversta klasė yra plačiausiai paplitęs mišraus mokymosi modelis, nes daugelis mokyklų ir klasių 
taiko įvairias šios strategijos formas. Taikant šį modelį mokiniai su turiniu ar sąvokomis 
supažindinami ne pagrindinėje klasėje (paprastai per garso įrašus ar vaizdo įrašus), taip pat ir 
namuose, o po to kartu su mokytoju ir bendraamžiais praktiškai ir individualiai mokosi 
pagrindinėje klasėje. Iš čia ir kilo pavadinimas, nes mokymosi struktūra "apverčiama" pagal 
tradicinį mokymo modelį. Mokiniai su nauja sąvoka supažindinami ne klasėje (paprastai tai būtų 
tiesioginis mokymas), todėl kitą dieną daug daugiau laiko klasėje gali būti skirta praktiškai 
išbandyti ir taikyti naują sąvoką, padedant mokytojui ir dirbant kartu su bendraamžiais, siekiant 
gilesnio supratimo. Įterptieji vaizdo įrašai ir labai populiarios skyriaus garso podcast'ai yra puikus 
būdas panaudoti e. mokymosi kursus ir pamokas taikant apverstos klasės modelį. Šios visa 
apimančios garso santraukos papildomai padeda tobulinti anglų kalbos žinias. Vaizdo įrašą apie 
apverstos klasės modelį žiūrėkite čia. 

➢ Individualios rotacijos atveju mokytojas arba algoritmas nustato kiekvieno mokinio dienotvarkę, 
pagal kurią mokiniai, atsižvelgdami į savo unikalius poreikius, gali dalyvauti kai kuriose, bet ne 
visose rotacijos veiklose. Tai įprasta klasėse, kuriose daug dėmesio skiriama diferencijavimui ir 
individualizavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, gabiųjų ir talentingųjų programas ir klases, 
kuriose daugiausia dėmesio skiriama meistriškumui. Pagal šį modelį mokiniai savarankiškai dirba 
per paskirtas pamokas ar mokymo vienetus, siekdami įvaldyti supratimą, o po to pagal 
individualų tvarkaraštį "sukasi" prie kitos užduoties. Tai stipri individualizuoto mokymosi forma 
mišraus mokymosi modelyje, nes mokiniui suteikiama galimybė rinktis tempą, vietą, balsą ir 
pasirinkimą. Čia žiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip veikia individualios rotacijos 
modelis. 

Lankstusis modelis daugiausia taikomas internetu, tačiau mokiniai vis tiek daugiausia mokosi savo 
mokyklos miestelyje. Flex modelio mokiniai gali mokytis internetu savo tempu ir tiesiogiai mokytojo 
vadovaujami savo klasėje. Šis modelis iš tiesų suteikia mokiniams daug lankstumo ir atsakomybės už 
savo mokymąsi. Kadangi mokiniai daugiau laiko praleidžia mokydamiesi pagrindinio turinio internete, 
mokytojai gali daugiau laiko skirti pagalbai mokiniams sudėtingose srityse arba gilinimuisi į mokinio 
įvaldytas turinio sritis. Mokytojai gali palengvinti šį mokymosi laiką vykdydami veiklą mažose grupėse, 

https://www.youtube.com/watch?v=6MbQTrInOio
https://www.youtube.com/watch?v=AcYTz19HduU
https://www.youtube.com/watch?v=BfsLbGgUMDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sVEIKdWnzYQ
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mokydamiesi pagal projektus arba teikdami individualią mokytojo pagalbą. Flex modelio veikimo vaizdo 
įrašą žiūrėkite čia. 

Pagal savarankiško derinimo modelį (À La Carte modelį) studentams suteikiama galimybė rinktis ne tik 
bendrojo kursų katalogo dalykus, bet ir internetines pamokas. Mokiniai, norintys papildomai mokytis 
išplėstinio kurso pamokose arba ypač besidomintys kokiu nors dalyku, yra geri kandidatai mokytis 
savarankiškai. Tai turėtų būti nustatyta ir aptarta atsižvelgiant į individualius mokinio tikslus ir 
gebėjimus. Pagal šį modelį mokinys galėtų mokytis šio dalyko tik internetu, per pamokas arba ne pamokų 
metu. Šis modelis skiriasi nuo dieninių virtualiųjų mokyklų, nes jis nesudaro visos mokinių mokyklos 
patirties. Kai kurie kursai vyksta internetu, kiti - mokykloje, todėl mokiniai vis tiek turi galimybę bendrauti 
su mokytojais ir bendraamžiais. Žiūrėkite "À La Carte" modelio veikimo vaizdo įrašą čia. 

Taikant patobulintą virtualųjį modelį studentai didžiąją laiko dalį gali praleisti nuotoliniu būdu atlikdami 
kursinius darbus internetu, kuriuos papildo privalomi asmeniniai mokymosi susitikimai su mokytoju. 
Taikant šį modelį mokiniai nesimoko virtualioje mokykloje, o kursinius darbus atlieka nuotoliniu būdu, 
tačiau vis tiek atvyksta į savo fizinę mokyklą kai kuriems asmeniniams mokymosi užsiėmimams. Tokiu 
atveju mokinys paprastai turi unikalų, "netradicinį" tvarkaraštį. Nors mokymasis internetu yra esminis 
praturtintos virtualiosios mokyklos modelio elementas, jis skiriasi nuo dieninių virtualiųjų mokyklų tuo, 
kad tiesioginis mokymasis yra privalomas, o ne pasirenkamas, kaip dieninėse virtualiosiose mokyklose. 
Tiesą sakant, daugelis dieninių virtualiųjų mokyklų perėjo prie praturtinto virtualiojo modelio, kad 
mokiniai įgytų svarbios mokyklos miestelio patirties. Čia galite pažiūrėti vaizdo įrašą, kaip veikia 
patobulinta virtualioji mokykla. 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Pagalvokite ir pasikalbėkite apie tai, kokius darbo modelius naudojate savo klasėje?  Kartu su grupe 
surenkite smegenų šturmą, tada aptarkite, ką galima naudoti ir tradicinio tiesioginio, ir e. mokymosi 
metu.  

Tuomet turinys: pristatomi pagrindiniai mišrūs vet modeliai. Po kiekvieno pristatymo mokytojai trumpai 
tarpusavyje aptaria, ar kuris nors iš šių modelių naudojamas jų mokyklose, ar jie yra su jais susipažinę. 
Pagalvokite, kokie galėtų būti kiekvieno iš modelių minusai ir koks būtų jų privalumas, koks modelis būtų 
tinkamiausias / aktualiausias jų dėstomam dalykui ir mokiniams, kuriuos jie moko.  

Galima namų darbų užduotis galėtų būti tokia: Mokytojai e. mokymosi platformoje turi rasti tam tikrą 
medžiagą ir informaciją apie tam tikrą klasę ir paaiškinti/parodyti, kaip jie ją panaudotų tam tikrame 
modelyje.  

 

Skyriaus vertinimas 

Parodykite kelis vaizdo įrašus, kuriuose rodomi skirtingi veikiantys modeliai, o mokytojai turi pasakyti, 
kuris modelis veikia, ir paaiškinti, kodėl.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtJNWbdSDF4
https://www.youtube.com/watch?v=adqwaFlEDQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7Ijffb_mtAs
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4.2 Žinios apie mokymosi valdymo sistemas (MVS) 

ŽINIOS, į kurias kreipiamasi: Kaip sukurti internetinį turinį ir pasirinkti mokymosi valdymo sistemą (MVS) 

Įgūdžiai: žinios apie atitinkamas mokymosi valdymo sistemas (MVS). 

 

Turinys 

Kas yra MVS ir kaip ji veikia? 

MVS - tai skaitmeninio ir (arba) internetinio mokymosi platforma. Pagrindinės jos savybės yra šios 
santrumpos: 

L - mokymasis. Naudodami mokymosi valdymo sistemą galite sukurti vieną internetinių kursų ir mokymo 
medžiagos šaltinį.  

M - valdymas. Galite valdyti kursus ir besimokančiuosius ir net didinti savo efektyvumą. Skirtingai nei 
dalijimosi failais paslaugos, MVS nėra tik krūva failų; priešingai, tai gerai organizuota sistema, per kurią 
valdote mokymosi ir (arba) mokymo procesą.  

S - Sistema. Tiksliau, kompiuterinė sistema. MVS automatizuoja pačius nuobodžiausius ir 
nuobodžiausius darbus, pavyzdžiui, vertinimą, statistikos apdorojimą, analizę ir ataskaitų rengimą. 

Taigi sistema leidžia saugoti ir kurti e. mokymosi kursus, suteikia besimokantiesiems prieigą prie turinio 
ir padeda įvertinti rezultatus. Mokymosi valdymo sistema taip pat gali suteikti besimokantiesiems 
galimybę naudotis interaktyviomis funkcijomis, pavyzdžiui, diskusijų temomis, vaizdo konferencijomis ir 
diskusijų forumais. 

Sėkmingai veikiančiai MVS būdingos šios bendros savybės: 

✓ Prisitaikantis dizainas - naudotojai turi turėti galimybę pasiekti MVS iš bet kokio tipo įrenginio - 
stalinio, nešiojamojo, planšetinio kompiuterio ar išmaniojo telefono. MVS turėtų automatiškai 
rodyti naudotojo pasirinktam įrenginiui tinkamiausią versiją. Be to, MVS taip pat turėtų leisti 
naudotojams atsisiųsti turinį, kad juo būtų galima naudotis neprisijungus prie interneto. 

https://www.ispringsolutions.com/ispring-learn
https://www.ispringsolutions.com/blog/how-to-create-online-course
https://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/video-conference
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✓ Patogi naudotojo sąsaja - naudotojo sąsaja (UI) turėtų leisti besimokantiesiems lengvai naršyti 
LMS platformoje. Naudotojo sąsaja taip pat turėtų atitikti tiek naudotojo, tiek organizacijos 
gebėjimus ir tikslus. Dėl neintuityvios naudotojo sąsajos kyla pavojus, kad ji supainios arba 
išblaškys naudotojus ir MVS taps neveiksminga. 

✓ Ataskaitos ir analizė - Tai apima e. mokymosi vertinimo priemones. Instruktoriai ir 
administratoriai turi turėti galimybę peržiūrėti ir stebėti savo internetinio mokymo iniciatyvas, 
kad galėtų nustatyti, ar jos veiksmingos, ar jas reikia koreguoti. Tai gali būti taikoma 
besimokančiųjų grupėms ir pavieniams asmenims. 

✓ Kursų ir katalogų valdymas - MVS saugomi visi e. mokymosi kursai ir su jais susijęs kursų turinys. 
Administratoriai ir instruktoriai turėtų turėti galimybę kurti ir valdyti šiuos katalogus ir kursus, 
kad būtų galima užtikrinti tikslingesnį mokymąsi. 

✓ Turinio sąveika ir integracija - MVS sukurtas ir saugomas turinys turi būti supakuotas pagal 
sąveikius standartus, įskaitant SCORM ir xAPI. 

✓ Palaikymo paslaugos - skirtingi MVS pardavėjai siūlo įvairaus lygio palaikymo paslaugas. 
Daugelis jų teikia internetines diskusijų lentas, kuriose naudotojai gali bendrauti ir padėti vieni 
kitiems. Už papildomą mokestį galima naudotis papildomomis palaikymo paslaugomis, 
pavyzdžiui, specialiu nemokamu aptarnavimo numeriu. 

✓ Sertifikavimo ir atitikties palaikymas - ši funkcija labai svarbi sistemoms, naudojamoms atitikties 
mokymams ir sertifikavimui internetu. Instruktoriai ir administratoriai turėtų galėti įvertinti 
asmens įgūdžius ir nustatyti bet kokias jo veiklos spragas. Ši funkcija taip pat leis naudoti MVS 
įrašus atliekant auditą. 

✓ Socialinio mokymosi galimybės - daugelis MVS į savo platformą pradėjo įtraukti socialinės 
žiniasklaidos priemones. Tai leidžia naudotojams bendrauti su kolegomis, bendradarbiauti ir 
dalytis mokymosi patirtimi. 

✓ Žaidybinimas - kai kuriose MVS yra žaidimų mechanika arba integruotos žaidybinimo funkcijos, 
leidžiančios instruktoriams ir administratoriams kurti kursus, kurie suteikia papildomos 
motyvacijos ir įtraukia. Tai gali padėti studentams, kuriems reikia papildomos paskatos baigti 
kursą, galbūt lyderių lentelių, taškų ir ženkliukų pavidalu. 

✓ Automatizavimas - mokymosi valdymo sistemos turėtų suteikti administratoriams galimybę 
automatizuoti pasikartojančias ir nuobodžias užduotis. Pavyzdžiai: naudotojų grupavimas, naujų 
naudotojų apgyvendinimas, naudotojų deaktyvavimas ir registravimas į grupes. 

✓ Lokalizavimas - svarbu, kad MVS būtų daugiakalbės pagalbinės funkcijos, kad mokymosi ir 
mokymo turiniui neturėtų įtakos kalbos barjerai. Kai kuriose MVS integruotos geografinės vietos 
nustatymo funkcijos, kurios leidžia automatiškai pateikti atitinkamą kurso versiją iš karto po 
prieigos. 

✓ Dirbtinis intelektas (DI) - galiausiai, dirbtinis intelektas gali padėti MVS sukurti naudotojams 
pritaikytą mokymosi patirtį, nes pateikia jų poreikius atitinkančius kursų formatus ir siūlo temas, 
kurios naudotojui gali būti įdomios, atsižvelgiant į jau baigtus kursus. 

Mokymosi valdymo sistemų tipai 

Skirtingų tipų MVS diegimo galimybės yra šios: 

• Debesija paremtas 
• Savarankiškai talpinamas 
• Darbalaukio programa 
• Mobilioji programa 

Debesyje veikiančios MVS yra talpinamos debesyje ir dažnai veikia pagal programinės įrangos kaip 
paslaugos (SaaS) verslo modelį. Debesijos MVS pardavėjai rūpinasi sistemos priežiūra ir atlieka visus 

https://searchapparchitecture.techtarget.com/definition/user-interface-UI
https://searchhrsoftware.techtarget.com/definition/xAPI-experience-API
https://whatis.techtarget.com/definition/discussion-board-discussion-group-message-board-online-forum
https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/compliance
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/definition/gamification
https://searchcio.techtarget.com/definition/labor-automation
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/geolocation
https://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/geolocation
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-Intelligence
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Software-as-a-Service
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techninius atnaujinimus ar patobulinimus. Interneto naudotojai, naudodamiesi vartotojo vardu ir 
slaptažodžiu, prie sistemos gali prisijungti iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu. 

Savarankiškai prieglobą turinčiose MVS naudotojas turi atsisiųsti programinę įrangą. Savarankiškai 
talpinama platforma suteikia daugiau kūrybinės kontrolės ir pritaikymo galimybių, tačiau naudotojai turi 
patys prižiūrėti sistemą ir dažnai turi mokėti už atnaujinimus. 

Darbalaukio programos MVS įdiegiamos naudotojo darbalaukyje. Tačiau programa vis tiek gali būti 
pasiekiama keliuose įrenginiuose. 

Mobiliųjų programų MVS palaiko mobilųjį mokymąsi ir yra pasiekiamos bet kur ir bet kada naudojant 
mobiliuosius įrenginius. Šis platformos diegimo tipas leidžia naudotojams įsitraukti į savo internetinio 
mokymosi iniciatyvas ir jas stebėti keliaujant. 

Mokymosi valdymo sistemoms taikomi įvairūs kainodaros modeliai: 

• Nemokama įmoka - šis kainodaros modelis leidžia naudotojams naudotis pagrindinėmis kai 
kurių MVS platformų funkcijomis. Kai naudotojai pradeda naudotis pažangesnėmis sistemos 
funkcijomis, tada pradedamas taikyti mokestis. 

• Prenumerata - naudotojai reguliariai moka periodinį mokestį, kad galėtų naudotis MVS. 
Prenumerata gali suteikti organizacijai visišką prieigą prie visų MVS funkcijų arba gali būti 
reikalaujama, kad organizacija mokėtų už kiekvieną sistemos naudotoją. 

• Licencijavimas - tai arba metinis mokestis, kurį įmonės turi atnaujinti, arba išankstinis 
mokestis, suteikiantis naudotojams neribotą prieigą visą gyvenimą. 

Mokymosi valdymo sistemos privalumai 

Mokymosi valdymo sistemos suteikia naudotojams įvairių privalumų. Pavyzdžiui, MVS gali sutaupyti 
mokytojo laiko. Užuot verčiant besimokančiuosius skirti laiko kelionei ir sėdėjimui per pamokas ar 
mokymus, MVS leidžia naudotojams baigti kursus jiems patogiu laiku. 

Kiti mokymosi valdymo sistemų privalumai: 

• galimybė stebėti naudotojo pažangą ir našumą; 
• didesnis e. mokymosi prieinamumas be geografinių apribojimų; 
• galimybė pritaikyti internetinį mokymą ir mokymosi patirtį; 
• galimybė lengvai ir efektyviai atnaujinti e. mokymosi modulius ir veiklas; 
• galimybė lengvai užtikrinti, kad internetinio mokymo ir mokymosi medžiaga būtų veiksmingai 

platinama; ir 
• automatizavimas, kuris leidžia naudotojams pamiršti nuobodžias, pasikartojančias užduotis, 

pavyzdžiui, naudotojų registravimą ir sertifikatų platinimą, ir sutelkti dėmesį į svarbesnę 
veiklą. 

 

Mokymosi valdymo sistemų pavyzdžiai 

Kai kurios populiarios MVS, kurias naudoja švietimo įstaigos, yra šios.  

❖ "Moodle" 
❖ "Blackboard Learn  

https://searchenterprisedesktop.techtarget.com/definition/desktop
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❖ "Schoology".  

Kitos populiarios MVS 

Debesijos pagrindu veikiančios mokymosi valdymo sistemos: 

1. Adobe Captivate Prime  

2. TalentLMS 

3. Docebo  

4. 360Learning 

5. SAP Litmos 

6. Absorb LMS  

7. "Cornerstone Learning 

 8. LXP srautas iš "Learning Pool 

9. "iSpring Learn 

10. Saugiklis 

11. "Rockstar Learning Platfrom 

12. Mokymo programos 

13. Talentų kodeksas 

14. Mindflash LMS 

15. Brightspace 

 

Geriausios atvirojo kodo mokymosi valdymo sistemos 

1. Moodle LMS  

2. Chamilo  

3. "Open edX  

4. Totara Sužinokite 

5. Drobė  

 

https://www.adobe.com/products/captivateprime/prime-rfi.html?sdid=81G55Z3C
https://www.talentlms.com/ppc-register-el/aff:eltl?utm_source=eli&utm_medium=eli-top-lists&utm_campaign=the-best-learning-management-systems-top-list
https://www.docebo.com/eli-docebo-lms/?utm_campaign=2020Q2JUNELIListing&utm_source=ELI&utm_medium=listing
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/360learning-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/litmos-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/absorb-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/cornerstone-lms
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/stream-lxp
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/ispring-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/fuse
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/rockstar-learning-platform
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/curricula
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/code-of-talent
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/mindflash
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/brightspace-for-enterprise
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/moodle
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/chamilo
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/open-edx
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/totara-learn
https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/canvas
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Jei bent dalis šių privalumų atitinka jūsų mokymo tikslus, mokymosi valdymo sistema yra būtent tai, ko 
jums reikia. 

Kaip pasirinkti MVS 

Jei internete ieškosite žodžio "MVS", gausite milijonus rezultatų, iš kurių daugelis bus įvairių pardavėjų, 
reklamuojančių savo produktus. Nėra taip paprasta išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį 
produktą, kai galimybių yra tiek daug. Taigi pateikiame keletą patarimų, kaip pasirinkti MVS, kurie gali 
jums padėti. 

1. Nustatykite savo mokymo poreikius 

Nustatykite savo e. mokymosi tikslus ir uždavinius atsakydami į klausimą: "Ką noriu pasiekti mokymų 
metu?" Tada sužinokite besimokančiųjų profilį: žmonių skaičių, jų amžių, profesinį lygį, kaip gerai jie 
naudojasi technologijomis ir t. t. Po to tiksliai žinosite, ko reikia norint sukurti veiksmingą e. mokymą.  

2. Apibrėžkite MVS reikalavimus 

Pirmiausia turite suprasti, kokias parinktis norite turėti savo mokymosi valdymo sistemoje. Kaip norite, 
kad besimokantieji užsiregistruotų sistemoje: patys ar per administratorių? Ar e. mokymosi sistemoje 
jums reikia žaidybinimo? Ar norite, kad jūsų mokymo programos būtų tik internetinės, ar pageidaujate, 
tarkime, mišraus mokymosi? 

Atsakykite į šį ir kitus klausimus ir tada nustatykite būsimos MVS techninius reikalavimus. Ar ieškote 
debesijos ar prieglobos sprendimo? Ar norėtumėte, kad jūsų MVS būtų integruota su kitomis 
sistemomis? Ir t. t. 

Galiausiai nustatykite sąnaudų intervalą. Nepamirškite, kad kuo išsamesnis bus jūsų reikalavimų 
sąrašas, tuo lengviau rasite tinkamiausią variantą. 

3. Ištirti rinką 

Vietoj šimtų pasirinkimų dabar turite tik kelias dešimtis pardavėjų. Pasiteiraukite draugų ir kolegų, ar 
jie naudojosi kai kuriais iš jų, kaip jiems patiko ir pan. Perskaitykite atsiliepimus apie šiuos gaminius 
tokiose svetainėse kaip G2Crowd arba Capterra. Pabandykite susiaurinti sąrašą iki 10-15 variantų. 

 

4. Įvertinti pardavėjus 

Norėdami sudaryti 3-5 geriausių jūsų kursui tinkamų MVS sąrašą, pasidomėkite plačiau. Peržiūrėkite 
tiekėjų svetaines, išbandykite jų MVS ir paprašykite pademonstruoti naudojimo atvejį. 

5. Pasirinkite MVS 

Šiuo metu galite rinktis tik iš kelių galimybių. Tačiau tai nereiškia, kad galutinis pasirinkimas bus 
paprastas. Kartais, norėdami išsirinkti geriausią MVS, turėsite pateikti tiekėjams informaciją apie savo 
e. mokymosi reikalavimus ir palyginti jų siūlomus sprendimus. 

 

https://www.ispringsolutions.com/blog/lms-requirements/
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Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Smegenų šturmas: kokią žinote MVS, kaip pasirinkti tinkamiausią MVS kursui? Kokias MVS mokytojai jau 
naudojo ir pažįsta? Kokios jų savybės jiems patinka / nepatinka? 

Turinio pristatymas, po kurio atliekamos tam tikros užduotys ir diskusijos. 

 

Skyriaus vertinimas 

Šios dalies pabaigoje bus atliktas labai trumpas grupinis testas, kurio metu bus pateikti labai 
konkretūs klausimai, o dalyviai bus paprašyti po vieną nurodyti teisingus atsakymus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Žinios apie įvairias papildomas priemones, kurios gali būti naudojamos kartu su LMS arba šalia jos, 

taip pat apie socialinių tinklų naudojimą mokymosi procese. 

ŽINIOS: kaip papildyti pasirinktą MVS  

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti analizuoti kitų internetinių priemonių, kurios galėtų papildyti LMS, 
reikalingumą ir, jei reikia, jas naudoti. 

 

Turinys 

Kiti įrankiai, kurie bus naudojami kartu su pasirinkta MVS? 

Kaip jau aptarėme, vienas iš e. mokymosi būdų yra MVS naudojimas. Visos MVS nėra vienodos ir gali 
būti naudojamos skirtingais būdais. Tačiau bendra MVS idėja yra ta, kad e. mokymasis organizuojamas 
ir valdomas integruotoje sistemoje. Įvairios priemonės integruojamos į vieną sistemą, kurioje siūlomos 
visos e. mokymosi kursui vykdyti ir valdyti reikalingos priemonės. Visa mokymosi veikla ir medžiaga kurse 
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organizuojama ir valdoma sistemoje. MVS paprastai siūlo diskusijų forumus, dalijimąsi failais, užduočių, 
pamokų planų, mokymo programos, pokalbių ir kt. valdymą. Tačiau kartais tam tikros funkcijos, 
priemonės gali būti įdiegtos tiesiogiai į MVS arba naudojamos papildomai, kad e. mokymasis būtų 
veiksmingesnis.  

Asmeniniai įrankiai ir socialiniai tinklai 

Toliau pristatomame e. mokymosi metode naudojamos socialinės programinės įrangos technologijos, 
kad mokiniai galėtų savarankiškai vykdyti veiklą. Mokiniai nukreipiami spręsti problemą, o tikslas - 
suteikti mokiniams priemones, kuriomis jie galėtų naudotis spręsdami problemas savarankiškai ir 
bendradarbiaudami su kitais mokiniais. Savarankiškai valdomai, problemomis grindžiamai ir 
bendradarbiaujant vykdomai veiklai reikalingos priemonės, padedančios konstruoti, pateikti, apmąstyti, 
bendradarbiauti, taip pat priemonės, padedančios rasti žmonių ir kitų problemų sprendimui svarbių 
išteklių.  

Tai reiškia, kad valdymo sistema visų pirma skirta mokytojams ir administratoriams, o ji nepalaiko 
savarankiško, problemomis grindžiamo ir bendradarbiaujančio mokinių darbo. 

Asmeninės priemonės - tai mokinių turimos ir valdomos priemonės. Juos mokiniai naudoja įvairiems 
konstravimo ir apmąstymo veiksmams, pavyzdžiui, rašymui, pristatymui, piešimui ar programavimui. Yra 
bent dviejų rūšių asmeninės priemonės: 

1. atskirus įrankius ir 
2. bendradarbiavimo įrankiai. 

Individualios asmeninės priemonės priklauso atskiriems mokiniams ir yra jų valdomos. Tokie įrankiai gali 
būti interneto dienoraščiai arba vikiai. Tokios asmeninės priemonės gali padėti mokiniui savarankiškai 
dirbti. Pavyzdžiui, mokinys, dalyvaujantis projekte ir sprendžiantis problemą, gali naudotis tinklaraščiu, 
kad perduotų ir pateiktų savo idėjas ir mintis. Be to, projektui plėtoti mokinys gali naudoti vikipediją ar 
kitokio pobūdžio tinklalapius. E. portfelis gali būti naudojamas darbui svarbiems ištekliams tvarkyti. 
Individualios asmeninės priemonės padeda savarankiškam ir konstruktyviam procesui. 

Bendradarbiavimo asmenines priemones valdo ir kontroliuoja mokiniai, dirbantys kartu grupėse. 
Bendradarbiavimo priemonės gali būti vikiai, diskusijų forumai, dalijimasis failais ir tam tikru mastu 
interneto dienoraščiai. Tokių priemonių potencialas - palaikyti glaudesnį ryšį tarp mokinių, kartu 
dirbančių sprendžiant bendrą problemą. Pavyzdžiui, mokiniai galėtų naudotis wiki svetaine bendrai 
rengdami projektą. Bendradarbiavimo, asmeninės priemonės gali padėti sukurti bendrą atskaitos 
sistemą grupėje. 

Socialiniai tinklai apibrėžiami kaip ryšiai arba santykiai tarp žmonių, dalyvaujančių įvairiuose 
bendravimo procesuose. Bendravimas gali būti tiek vienpusis, tiek dvipusis, tiek sinchroninis, tiek 
asinchroninis. Tinklai taip pat apima ryšius su ištekliais, pavyzdžiui, nuorodas į tinklalapius. Laikantis šio 
požiūrio į e. mokymąsi, svarbu išskirti bent tris skirtingas tinklų rūšis: 

1. bendradarbiaujančių žmonių tinklai, 
2. žmonių, kurie dalijasi kontekstu, tinklai ir 
3. žmonių, kuriuos sieja bendra interesų sritis, tinklai. 

Bendradarbiaujančių žmonių tinklai galėtų būti studentai, dirbantys kartu grupėse. Tokius tinklus 
pirmiausia palaiko asmeninės priemonės. Tai glaudžiai susijusių dalyvių tinklai, o tai reiškia, kad dalyviai 
ne tik turės prieigą prie vienas kito asmeninių puslapių, bet ir dalysis asmeniniais puslapiais. 
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Žmonių, kurie dalijasi kontekstu, tinklai gali būti to paties kurso studentai ir dėstytojai. Tai taip pat yra 
glaudžiai susijusių dalyvių tinklai, tačiau asmenys šiuose tinkluose nedirba kartu. Kurso studentai turi 
bendrą kontekstą ir aplinką ta prasme, kad jie skaitė tuos pačius tekstus ir sprendžia panašias problemas 
toje pačioje srityje. Tai reiškia, kad studentai iš esmės supranta vieni kitus. Taigi svarbu palengvinti ir 
sustiprinti to paties kurso studentų ryšius. Socialinės programinės priemonės, tokios kaip interneto 
dienoraščiai ir vikiai, gali padėti sustiprinti šiuos santykius, nes studentų darbas tampa matomas kitiems 
studentams. Studentai galės sekti vieni kitų darbus ir turės prieigą prie vieni kitų žmonių ir nuorodų 
tinklų. Socialiniai tinklai taip pat suteikia galimybę mokytojams sekti mokinių darbus ir galimai juose 
dalyvauti. 

Mokinių ir mokytojų diskusijų pagrindas gali būti vieni kitų darbai, tinklas ir rekomendacijos. Tokios 
diskusijos skiriasi nuo diskusijų forume. Skirtumas tas, kad žiniatinklio dienoraščiais grindžiamos 
diskusijos kyla iš individualių mokinių įrašų. Be to, žiniatinklio dienoraštis yra asmeninis puslapis, o 
diskusijų forumas yra bendras; atskirų įrašų rašymas asmeniniame žiniatinklio dienoraštyje skiriasi nuo 
dalyvavimo diskusijoje. Kadangi mokiniai gali prenumeruoti skirtingus interneto dienoraščius, jie gali 
sukurti savo individualų tinklą, o tai reiškia, kad jų dalyvavimas diskusijose neapsiriboja konkrečiais MVS 
diskusijų forumais. Socialinės programinės įrangos priemonių, tokių kaip vikiai, žiniatinklio dienoraščiai 
kartu su RSS kanalais ir socialinėmis žymėmis, potencialas - palengvinti glaudesnius mokinių ir mokytojų 
santykius ir dažnesnį bendravimą. Tai palengvina jų dalijimasis darbais ir nuorodomis bei dalyvavimas 
diskusijose. 

Mokymosi proceso kontekstas yra mokinio darbas sprendžiant problemas. Kadangi skirtingi tinklai 
skirtingai susiję su mokinio kontekstu, jie turėtų būti organizuojami skirtingai. Bendradarbiavimo tinklus 
dalyviai turėtų organizuoti savarankiškai. Žmonių, kurie dalijasi kontekstais, tinklai gali būti 
organizuojami oficialiai, pavyzdžiui, švietimo įstaigos. Galiausiai, žmonių, kuriuos sieja bendra interesų 
sritis, tinklai gali būti palengvinti ir skatinami, tačiau galiausiai juos neformaliai turėtų organizuoti 
kiekvienas asmuo. 

Pasirinkus įvairias priemones bus galima geriau užtikrinti reikiamą atviros veiklos lankstumą nei 
naudojant vieną integruotą sistemą. 

• "Classtime" yra ne tik puikus internetinis įrankis pamokoms kurti, bendrinti ir analizuoti, bet 
ir galite naudoti interaktyvius bendradarbiavimo iššūkius, kad realiuoju laiku 
suaktyvintumėte savo klasę.  

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Diskusija apie tai, kaip ir ar socialiniai tinklai galėtų būti naudojami mokymuisi (viena grupė už, kita 
prieš). 

Sudaryti sąrašą kitų svarbių priemonių, kurios būtų naudojamos kartu su MVS, kad būtų pagerinta 
mokymosi kokybė.  

 

Skyriaus vertinimas 

Nebūtina, nes produktas bus galutinis papildomų priemonių sąrašas, kuriame visi mokytojai dirbs kartu. 

 

https://www.classtime.com/
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4.4: Žinios apie "Moodle", jos funkcijas, kursų įkėlimą į ją, vertinimo kūrimą ir kt. 

ŽINIOS: kaip naudotis tam tikra MVS.  

Įgūdžiai, į kuriuos kreipiamasi: Gebėti naudotis tam tikra MVS ir pristatyti ją mokiniams 

 

Turinys 

"Moodle" yra viena populiariausių MVS dėl įvairių priežasčių. Ji yra nemokama, paprasta naudoti, 
suteikia gana daug galimybių ir interaktyvumo. Nustatėme, kad "Moodle" sistema turi daug daugiau 
funkcijų nei kitos MVS sistemos, kurias naudojome, ir maždaug tokią pačią mokymosi kreivę kuriant 
pirmąjį kursą su minimalia profesionalia technine ar mokymo dizaino pagalba. 

Taigi šioje dalyje išsamiai pristatysime šią MVS, kad po šio pristatymo mokytojas būtų pasirengęs be 
vargo naudotis "Moodle".  

Vadovas į "Moodle 

 

Minimalūs reikalavimai 

Kad platforma veiktų tinkamai, reikia laikytis tam tikrų minimalių reikalavimų. Jei taip nėra, 

ji tinkamai neveiks įrenginyje, kuriame norite ją naudoti. 

a) turėti aktyvų interneto ryšį. 

b) Naudokite atnaujintą naršyklę ("Microsoft Edge", "Google Chrome", "Mozilla Firefox"). 

c) turėti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie virtualios platformos. 

 

Naršymas platformoje 

1.2.1. Navigacijos juosta (kairioji dalis) 

Bet kuriuo metu pasiekiama, ji leidžia vizualizuoti maršrutą iš pagrindinio puslapio ir 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

107 

aplankytus skyrius. Taip pat galima grįžti į skirtingus anksčiau aplankytus skyrius. 

2.2. Vartotojas (viršutinė dalis) 

Šioje etiketėje yra keletas skirtingų parinkčių: 

● Prietaisų skydelis: Jis nukreipia jus į pagrindinį jūsų kursų puslapį. 

● Profilis: Galite peržiūrėti ir redaguoti savo asmeninę informaciją ir pasiekti šį turinį: 

○ Žiūrėkite ir redaguokite mano profilį. 

○ Forumas. Įvairiuose forumuose, kuriuose dalyvaujate, skelbiamos jūsų kurso metu sukurtos žinutės. 

○ Tinklaraščiai 

○ Pranešimai. Prieiga prie išsiųstų ir gautų žinučių. Leidžia siųsti privačias žinutes kitiems naudotojams ir 
mokytojams. 

○ Mano asmeniniai failai. Leidžia įkelti failus, atsisiųsti failus ir kurti katalogus. 

○ Ženkliukai. Kurso metu pasiektos gairės. 

Klasės: Šiame puslapyje rodomi kiekvieno jūsų užsirašyto kurso įvertinimai. 

● Pranešimai: Čia rodomos jūsų privačios žinutės su kitais naudotojais. 

● Nustatymai: Šioje vietoje galite keisti savo asmeninius duomenis, įskaitant informaciją, kurią norite, 
kad matytų kiti naudotojai. 

Atsijungti: Tai leidžia atsijungti ir palikti kursą bei platformą. Paspaudus ant savo profilio pavadinimo, 
rodomos įvairios parinktys, iš kurių paskutinė skirta atsijungti.  

1.2.3. Kiti įrankiai (dešinioji ekrano dalis) 

Dešinėje ekrano dalyje yra šie įrankiai:  

● Paieškos forumai. Su kursu susijusių pokalbių paieška forumuose. 

● Naujausios naujienos. Joje galite: 

o turėti prieigą prie naujausių naujienų. 

o įtraukite naujas naujienas. 

● Būsimi įvykiai: galite: 

o turėti prieigą prie kurso kalendoriaus. 

o įtraukti naujus elementus. 
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● Naujausia veikla. Joje galite peržiūrėti paskutines kurso metu atliktas veiklas ir paprašyti pateikti 
veiklos ataskaitą. 



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

109 

2. Mokymo išteklių kūrimas ir valdymas 

Pirmiausia reikia įjungti redagavimo režimą. Tam kurso, kurį tvarkome, viduje spauskite mygtuką Įjungti 
redagavimą. 

Dabar galime keisti kurso turinį. Galime perkelti esamus išteklius, juos redaguoti arba pašalinti ir pridėti 
naujų. Norėdami pridėti naują, spauskite ‚Add an activity or resource‘ (pridėti veiklą arba išteklių) po 
skyriumi, kurį norime keisti. Atsidarys naujas langas su galimų pridėti išteklių sąrašu. 

Kai kurie iš dažniausiai pasitaikančių yra šie: 

a. Užduotis 

Joje mokytojas gali perduoti užduotis, rinkti darbus, pateikti įvertinimus ir grįžtamąjį ryšį. Paprastai tai 
pagrindinė mokinių vertinimo priemonė. Ji gali paprašyti mokinių įkelti failus, pavyzdžiui, PDF arba 
"Word" dokumentus, ir pridėti prie jų tekstinį komentarą. Paprastai jis ribojamas laiko atžvilgiu pagal 
terminą. 

b. Forumas 

Bendra mokinių ir mokytojų bendravimo vieta. Paprastai įprasta turėti visų dalykų forumą, tačiau jei 
turinys labai įvairus, naudingiau gali būti turėti kiekvieno skyriaus forumą. 

c. Žodynėlis 

Apibrėžčių sąrašas. Prie jo galima pridėti paveikslėlių ir failų ir priimti mokinių ar kitų mokytojų 
komentarus. 

d. Viktorina 

Mokytojas gali kurti viktorinas ir egzaminus su įvairių tipų klausimais, įskaitant klausimus su keliais 
atsakymų variantais, atitikmenis, trumpus atsakymus ir skaitmeninius klausimus. 

e. Failas 

Pateikite failą, kurį mokinys gali atsisiųsti. Paprastai tai turinys, kurio negalima tiesiogiai peržiūrėti per 
platformą, pavyzdžiui, PDF arba ZIP failai. 

f. URL 

Panašiai kaip failas, mokytojas gali pridėti nuorodą į kitą svetainę. 

 

 

3. Mokinių vertinimas: pažymių knyga 
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Galime nustatyti pažymių knygos funkciją, kad automatizuotume mokinių vertinimą. Sukūrę užduotis, 
kurias mokinys turi atlikti, pereiname prie "Gradebook" sąrankos. Viduje galime patikrinti numatytąją 
sąranką. Čia galime pakeisti kiekvienos užduoties svorius. Taip pat galime pakeisti vertinimo sistemą, 
šiame puslapyje suradę kurso pavadinimą (pirmoji lentelės eilutė) ir spustelėję Redaguoti. Viduje galime 
keisti vertinimų apibendrinimą (vidurkį, medianą, žemiausią arba aukščiausią įvertinimą ir t. t.), taip pat 
vertinimo tipą ir didžiausią bei mažiausią įvertinimą. 

 

Skyriaus administravimas (mišraus pristatymo gairės) 

Rengdamiesi šiai pamokai mokytojai atsineša keletą parengtų pamokų (gali būti įvairių formatų: tekstai, 
vaizdo įrašai, garso įrašai, PowerPoint ir t. t.) ir kiekvienas iš jų trumpai pristato savo pamoką. Po to 
pristatomas turinys. Vėliau mokytojai suskirstomi į grupes ir gauna bandomąjį "Moodle" kursą, kad 
sukurtų kursą "Moodle" sistemoje, naudodami atsineštas pamokas ir kitus išteklius / priemones, kurių 
jiems gali prireikti, taip pat įtraukdami vertinimo dalį. Vėliau kiekviena grupė pristato sukurtą kursą.  

 

Skyriaus vertinimas 

Vertinimas gali būti atliekamas pristatymo pabaigoje, diskutuojant apie išmoktas pamokas, asmeninę 
patirtį ir jausmus, susijusius su tokio pobūdžio grupiniu darbu. Ir jų gebėjimą sukurti / paleisti kursą 
"Moodle" platformoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠVADOS 

 

Šiame vadove pateikiamas mokymosi paketas, skirtas mišriojo mokymosi programoms kurti. 

Keturiuose moduliuose buvo pateiktas būtinas mokymosi turinys apie tai, kaip atlikti poreikių vertinimą, 

kaip sukurti skaitmeninį mokymosi kursą, kaip sukurti skaitmeninio kurso išteklius ir kaip pradėti tokį 

kursą.  



BlendedVET project N°2020-1-FR01-KA202-079830 

 

 

 

111 

Kiekviename iš šių etapų vadove taip pat pateikti techniniai lapai, padedantys suprasti priemones ir 

metodus, kiekvienos modulių dalies administravimo ir mišraus pristatymo gairės bei taikomi vertinimo 

metodai. 

 

Dabar jūsų eilė pertvarkyti savo pamokas pagal mišriojo mokymosi metodiką: sėkmės jums! 

 

 


