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ĮVADAS 
 

Iš pradžių nuotolinio mokymo projekto idėja kilo iš e-Mokymosi programų trūkumų, nes švietimo 
procese yra daugybė žmonių, norinčių pakeisti įprastus į nuotolinio mokymosi įgūdžius, tačiau jie 
vis dar nemato galimybių pagerinti dabartinę situaciją. . Kadangi šis projektas buvo sukurtas 
atsižvelgiant į aktualias problemas, tokias kaip profesinio mokymo ir priemonių trūkumas, jo tikslas 
yra sužinoti viską apie galimus šiuolaikinius sprendimus ir suteikti mokytojams, dėstytojams, 
instruktoriams ir kitiems pedagogams aiškią ir informatyvią medžiagą bei instrumentus, kurie gali 

padėti jiems tobulinti savo darbą naudojantis naujomis švietimo technologijomis. 
 

Pagrindiniai tikslai yra šiuolaikinių mokymo technologijų sukūrimas ir skatinimas jas naudoti 
kasdien, tinkamo profesinio mokymo mentorių rengimas, kad būtų išvengta nerimo, susijusio su 

naujosiomis technologijomis, ir pagalba plėtojant tarptautinį švietimo bendradarbiavimą. Visi 
anksčiau paminėti punktai yra vienodai svarbūs visuotinių švietimo pokyčių procese: jei egzistuotų 
daugybė programų, kurių žmonės nežinotų, kaip tinkamai naudotis, arba nesidalintų savo profesine 
sėkme su kitais, visa sistema būtų sustojusi. išeities taškas - tradicinis ir paprastai neįdomus 
studentams mokymas. Norėdami išsaugoti medį, turite rūpintis šaknimis. Studentai yra medžio 
vainikėlis ir nėra prasmės bandyti pakeisti jų požiūrį ar motyvaciją mokytis. Šaknys yra mokytojai. 
 

Švietimas prasideda nuo mokytojų, todėl didžiausias mūsų projekto tikslas yra patys instruktoriai. 

Jie turėtų sugebėti lengvai susidoroti su pokyčiais ir iššūkiais, kuriuos jie gauna iš išorinio pasaulio. 
Ypač jauni specialistai, kurie tik žengia pirmuosius žingsnius į didelę mokymo kelionę - jų 
kompetencija dirbant su e-mokymosi platformomis turėtų tobulėti vienu žingsniu vienu metu. Štai 
kodėl norint pagerinti situaciją, labai svarbu susirinkti ir aptarti esamas mokymo problemas ir 
pasiūlymus. Mokytojams organizuotų seminarų metu jie gerai praleis laiką su savo kolegomis, o tai 
būtų ideali aplinka tolimesnėms diskusijoms ir abipusiam dalijimuisi patirtimi bei idėjomis, kurias 

būtų galima įgyvendinti ateityje. Jie turės galimybę pasikalbėti su patyrusiais nuotolinio mokymo 
instruktoriais, kurie visada profesionaliai padės ir patars. Be to, panašūs seminarai ir kursai gali būti 
organizuojami kitose įmonėse ir įstaigose, naudojant mūsų originalią medžiagą ir įrankius. 
 

Šis vadovas, kaip vienas iš galutinių projekto rezultatų, apima išsamų žinyną ir patarimus 

mentoriams, kurie rengia mokymus čia nagrinėjamomis temomis. Bendras mokytojų rengimo 
planas susideda iš 7 skyrių, kiekviename iš kurių siūloma medžiaga apie 10 valandų mokymo, kurie 
kartu sudaro nuostabią 70 valandų aukštos kokybės mokomosios medžiagos, surinktos ir sudėtos į 
vieną knygą, medžiagą. Programos temos apima tokius dalykus kaip studentų motyvacija, laiko 
valdymas ir, žinoma, pagrindinius dalykus, atsižvelgiant į elektronines platformas ir internetinę 
komunikaciją. Kiekviename programos skyriuje pateikiamos teorinės ir praktinės žinios, mokymo 
scenarijus, pratybos ir visa reikalinga medžiaga, suteikianti puikią galimybę lengvai ir efektyviai 
organizuoti tokius mokymus. 
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SKYRIUS I.                                    
INTERNETINIS 

BENDRAVIMAS SU 
BESIMOKANČIAISIAIS 

 

 

SCENARIJUS 
 
 

Veiklos  
pavadinimas                   

Internetinis bendravimas su besimokančiaisiais 

Tema Internetinis bendravimas - Nuo bendruomenės iki virtualios bendruomenės 

Veiklos    
santrauka          

Šioje temoje dalyviai bus pakviesti naudotis internetinės komunikacijos 
priemonėmis, kad interneto ryšiu būtų galima reklamuoti virtualią 
bendruomenę. Besimokantieji dirbs grupėse, naudodamiesi interaktyvia 

medžiaga, pratimais ir darbo internete metodais, e-mokymosi priemonėmis, 
kad galėtų būti pristatyti savo būsimiems besimokantiesiems. Geras 
bendravimas duos daugiau teigiamų rezultatų e-mokymosi procese. 

Trukmė 2 dienos, po 5 valandas. Viso 10 valandų. 

Amžiaus grupė Suaugusieji - pedagogai, instruktoriai, patyrę treneriai, turintys nedidelę 
nuotolinio mokymosi ir skaitmeninių priemonių naudojimo patirtį. 

Veiklos                    
tikslai  

Pagrindinis šio modulio tikslas - padėti dėstytojams bendrauti internetu su 

būsimais besimokančiaisiais:  
 plėsti žinias apie internetinės komunikacijos metodus ir priemones, 

kurios internetines klases daro patrauklesnes besimokantiesiems ir 

lengvesnes instruktoriams bendrauti su dalyviais; 
 atpažinti internetinio bendravimo galimybes, pristatant naudingas 

komunikacijos priemones; 

 ištirti internetines komunikacijos priemones, kurios gali būti 
naudojamos mokymo veikloje, tobulinant skaitmeninius įgūdžius, 
siekiant sukurti naujus efektyvius mokymosi ir mokymo metodus bei 

priemones; 

 praktikuoti kelis internetinės komunikacijos patarimus, gerinant 
bendradarbiavimo su besimokančiaisiais įgūdžius, skatinant 
besimokančius labiau įsitraukti į internetines pamokas; 

 paruošti būsimus e-mokytojus, kad jie galėtų įveikti kai kurias kliūtis 
bendraujant internetu; 

 skatinti novatoriškos mokymo darbo metodikos, paremtos 
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skaitmeninėmis priemonėmis, naudojimą. 
 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai 

Veiklos 
įgyvendinimo 

metodika 

Temos pateikimo metodai, derinant skirtingas internetines priemones, kad 

būtų galima geriau bendrauti su mokiniais, yra šie: 

 Smegenų šturmas 

 Komandinis darbas, tinkle kūrimas 

 Ledlaižiai 
 Individualus darbas 

 Darbas poromis, grupėmis 

 Diskusija, debatai 

 Video susitikimai 

Priemonės ir 
madžiaga 

 Kompiuteriai ir Interneto prieiga 

 Išmani lenta 

 Pristatymai su informacija šia tema 

 Pavyzdžiai, video ir pratimai 

Eiga Seminaras prasideda sveikinimo žodžiais, mokytojo įžanga ir mokymo kurso 
taisyklių rinkiniu, dalyvių lūkesčiais ir apšilimo veikla. Dėmesys teoriniam 
įvadui ir praktiniams pratimams, treneris supažindina dalyvius su šia tema. 
Pagrindinis tikslas yra pristatyti temą žingsnis po žingsnio interaktyviais 
pristatymais ir praktiniu darbu. Mokytojas teikia paramą, sukuria e-

mokymosi aplinką. Po kiekvieno pratimo mokytojas klausia dalyvių, kaip jie 
panaudos įgytas žinias ir kokios priemonės atrodo naudingiausios jiems 
darbe. 

Diena 1 

Sesija 1 
Susipažinimas 

30 min 

 

Pradėkite diskusiją paprašydami dalyvių prisistatyti ir pasidalyti savo 
viltimis, baimėmis bei dalykais, kurie galėtų būti naudingi užsiėmimo metu. 
Mokytojas pasirenka iš anksto paruoštą šabloną (lūkesčių medį) ir kviečia 
besimokančiuosius naudoti Padlet įrankį, kad pridėtų turinį, komentarus ir 
pasidalytų savo idėjomis. (Pratimas: Lūkesčių medis) 

 Kiekvienas dlyvis pildo medį: Šaknys – baimės, Kamienas – padaryk 

tai geriau, Šakos – lūkesčiai veikloms. 

 Padalinkite grupę į 3 mažesnes grupes ir paprašykite jų perskaityti 
visiems surinktą informaciją. 

 Bendros mokytojo pastabos ir abejonės. 
Pratimą naudinga atlikti pratybų pradžioje ir pabaigoje grįžti prie medžio. 
Paaiškinkite, kaip dalyvių lūkesčiai yra susieti su darbotvarke ir mokymo 

vizija. Mokytojas pateikia temos tikslus, trumpai apžvelgdamas turinį. 

Sesija 2 
Įvadas į temą            

 

120 min 

Mokytojas kviečia dalyvius pateikti pasiūlymus, kaip patobulinti grupinį 
darbą, apibendrina 1 sesijos rezultatus, dalijasi mokymo darbotvarke. 

Mokytojas kviečia dalyvius pažiūrėti vaizdo įrašą „Internetinės 
komunikacijos istorija“ (dl-trainers.eu/handbook) ir surengti grupės 
diskusiją apie pagrindinę idėją. Besimokantieji turi rasti internetinės 
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komunikacijos ypatybes, jos rūšis ir poveikį. 
Mokytojas paskelbia mokymo temą ir pagrindinius tikslus, paprašydamas 
dalyvių paaiškinti internetinės komunikacijos sampratą. Besimokantieji turėtų 
aptarti internetinės komunikacijos idėją, apimdami šiuos klausimus: 

 Kas yra bendravimas internetu? 

 Skaitmeninimo privalumai ir trūkumai 
 Tradicinės bendravimo formos prieš internetinį komunikavimą. 

Pristatymas: Internetinė komunikacija (dl-trainers.eu/handbook). 
Dalyviai aptaria internetinio bendravimo formas, detales ir privalumų bei 
trūkumų ypatybes. Jie pateikia argumentus už ir prieš internetinę 
komunikaciją, pasekmes ir būdus efektyviam bendravimui ugdyti mokymosi 
procese. (Pratimas: Bendravimo formos) 
Besimokantieji turėtų būti suskirstyti į dvi diskusijų grupes: „Už“ ir „Prieš“ - 

tradicinės komunikacijos ar internetinės komunikacijos formos. Dalyviai 
dirba 2 grupėse po 6 žmones, rengdami išsamią efektyvaus internetinio 

bendravimo kampaniją. Mokytojas palengvina procesą, naudodamas „Padlet“ 

šabloną dalyvių komentarams. (Pratimas: Internetinės komunikacijos 
privalumai ir trūkumai) 
Mokytojas kviečia dalyvius pažiūrėti vaizdo įrašą „Kaip socialiniai tinklai 
pakeitė pasaulį! (dl-trainers.eu/handbook) ir padaryti išvadą apie tai, kaip 
internetinė komunikacija daro įtaką mūsų visuomenei. 
Mokytojas kviečia dalyvius išsiaiškinti, kaip internetinė komunikacija gali 
palaikyti mokymo procesą, paaiškindama reikšmingą skirtumą tarp 
bendravimo neprisijungus ir prisijungus. 

Dalyviai turėtų atsakyti į šiuos klausimus: 
 Jūsų požiūriu kokį vaidmenį internetinė komunikacija vaidina 

mokyme? 

 Kokio tipo bendravimo reikalauja jūsų mokymo veikla? 

 Kokio lygio bendravimo reikalauja ir tikisi mokiniai?  

 Kaip galima valdyti šiuos lūkesčius? 

Dalyviai vertinami kartu su argumentais, kuriuos jie pateikė diskusijų metu. 
Svarbu, kad kiekvienam būtų duotas žodis ir dėmesys. 

Sesija 3 
Apšilimas 

 

30 min 

Pratimas: Surask ką nors kas 
Dalyviai atidaro kompiuterinį dokumentą su instrukcijų sąrašu (Medžiaga: 
susirask ką nors kas). Jie suranda žmones, kurie atitinka sąrašo ypatybes, ir 
užrašo savo vardus. Po to jie pristato pratybų rezultatus grupei. 

Sesija 4 
 

60 min 

Mokytojas kviečia dalyvius žiūrėti vaizdo įrašą „Internetinė komunikacija 
(dl-trainers.eu/handbook) ir paaiškinti internetinės komunikacijos tipus. 

(Žodinis:”Skype “, “Hangout “, vaizdo, balso žinutės; Tekstas: skaitymas, 
žinučių rašymas, pokalbiai, el. Laiškai). , pristatymas; Vaizdinis: grafika, 
pristatymai, žaidimai, informacinė grafika, bendradarbiavimas toje pačioje 
virtualioje plokštėje, animacija, korteles ir vaizdo įrašus). 
Smegenų šturmas: besimokantieji dalijasi savo patirtimi apie bendravimo 

tipus ir analizuoja, kokias formas jie panaudojo mokymuose. Mokytojas 

kviečia dalyvius dirbti poromis, kad surinktų naudingų patarimų, kaip 
efektyviai bendrauti su mokiniais. Besimokantieji apmąsto internetinės 
komunikacijos efektyvumo elementus, pristato savo internetinės 
komunikacijos priemones, kurios padeda klases padaryti interaktyvesnes. 
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Pristatymas: Veiksmingos internetinės komunikacijos patarimai (dl-
trainers.eu/handbook). 
Smegenų šturmas: pasidalykite patirtimi apie internetinio bendravimo 

patarimus. Vykdydami šią veiklą, dalyviai bando išsiaiškinti internetinio 
bendravimo patarimus ir paaiškinti, kaip pašalinti virtualiojo mokymosi 
kliūtis. Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai aptars ir 

diskutuos. 

Sesija 5 
 

60 min 

Mokytojas supažindina dalyvius su kita veikla, kviesdamas juos sudaryti 
minčių žemėlapį apie efektyvią internetinę komunikaciją. (Pratimas: 
sukurkite efektyvų minčių žemėlapį apie internetinę komunikaciją). 
Besimokantieji turi prieigą prie interneto kompiuteriuose, kad sudarytų 
minčių žemėlapį 5 veiksmais, naudodamiesi šiuo įrankiu: 
venngage.com/features/mind-
map-maker. Pagrindinė minčių 
žemėlapio idėja yra „Internetinis 

bendravimas“. Dalyviai 

suprojektuoja koncepciją ir 
išskaido į jungiamuosius taškus, 

atlikdami šiuos veiksmus: 
1. Prisijunkite prie 

„Venngage“ el. pašto, 
„Google“ ar „Facebook“ 

paskyroje. 

2. Pasirinkite sukurtą minčių 
žemėlapio šabloną. 

3. Pridėkite visas svarbias 
kursų idėjas, taškus ar žymas prie minčių žemėlapio. 

4. Patobulinkite minčių žemėlapį rinkdami piktogramas, iliustracijas ir 
vaizdus. 

Mokytojas palengvina procesą. Dalyviai pristato savo minčių žemėlapius ir 
juos aptaria. 

Diena 2 

Sesija 1 
Pirmos dienos 

apžvalga 

15 min 

Moky tojassupažindina dalyvius su antros dienos darbotvarke ir siūlo jiems 
apibendrinti 1 dienos mokymą. Visi dalyviai pareiškia savo nuomonę apie 
mokymosi patirtį, susijusią su 1 diena. Mokytojas trumpai paaiškina, apie ką 
bus kita sesija. 

Sesija 2 
 

45 min 

 

 

 

Mokytojas pradeda sesiją vaizdo įrašu Susan Pinker: „Akis į akį prieš 
internetinę komunikaciją“ (dl-trainers.eu/handbook), pabrėždamas 
internetinės komunikacijos ir švietimo internete svarbą, taip pat metodus, 

kaip įkvėpti būsimus besimokančiuosius. Besimokantieji kviečiami dirbti su 
„Padlet“ (Medžiaga: 10 geriausių virtualių klasių įrankių). 
Virtualios klasės platforma gali pasiūlyti: 

 Pokalbį  
 Bendrą lentą 

 Apklausą 

 Perversmo kambarius 
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 Viktorinas 

 Bendrai naudojamus failus. 

Mokytojas pradeda diskusiją paprašydamas dalyvių surasti savo 
efektyviausias internetines komunikacijos priemones būsimiems studentams. 
Besimokantieji siūlo keletą pavyzdžių, dirba poromis, kad sudarytų 10 
populiariausių ir prieinamų internetinio švietimo priemonių sąrašą. 
Paklauskite grupės apie galutinę hierarchiją ir skirkite šiek tiek laiko 
diskusijai apie internetinių mokymo priemonių svarbą. Aptarkite kitas 
problemas, susijusias su interneto naudojimu. 

Sesija 3 
 

60 min 

Pradėkite diskusiją vaizdo įrašu Efektyvus bendravimas internetinėje 
klasėje (dl-trainers.eu/handbook). Paprašykite grupės sukurti pristatymą 
tema „Virtualios klasės įrankiai“. Dalyviai yra kviečiami pasirinkti jiems 
pritaikytas pateikimo programinės įrangos priemones: 

 WPS Office 

 Canva 

 Prezi 

Besimokantieji rengia pristatymus apie virtualios klasės priemones. Jie 
naudoja pasirinktą siūlomą programinę įrangą. Pristatymai turi tris 
pagrindinius tikslus - informuoti, skatinti ir užmegzti gerą bendravimą su 
klase. Visi besimokantieji pristato grupei parengtą medžiagą. 

Sesija 4 
 

60 min 

Pratimas: Trys bendravimo būdai. Mokytojas parengia žaidimą su trumpa 
diskusija apie įvairius žmonių bendravimo su draugais, mokytojais, 

kolegomis ir kt. būdus. Besimokantieji aptaria ir nustato pagrindinius 
konkretaus bendravimo tipo aspektus, privalumus ir trūkumus. Turi būti 
tiriami trys skirtingi bendravimo būdai: tiesioginis ryšys, telefonas ir el. 
paštas. Grupės nariai turėtų būti suskirstyti į tris grupes. Po 7 minučių 
mokytojas paprašo kiekvieno grupės nario padaryti savo pranešimą. Dabar 

dalyviai gali būti laisvi nuo užrišamų akių, lentų ir kitų apribojimų. 
 

Sesija 5 
 

90 min 

Besimokantieji yra kviečiami dirbti 
kompiuteriu, turinčiu prieigą prie 
interneto. Jie turėtų kurti 
internetinius mokymo kursus 

būsimiems studentams, 
naudodamiesi sukurtais šablonais iš 
www.proprofs.com. 
Besimokantieji turėtų prisijungti 
arba susikurti paskyrą, tada 
pasirinkti šabloną, kad sukurtų 
akademinius kursus tokiomis 

temomis kaip „Efektyvus 

internetinis bendravimas“. Jie gali 

laisvai pasirinkti temą, 
atitinkančią jų patirtį klasėje. 
Dalyviai taip pat gali suasmeninti 

mokymo turinį pridėdami 
atitinkamų vaizdų, vaizdo įrašų, 

http://www.proprofs.com/
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pristatymų, logotipų ir spalvų schemų, kurie gali padėti geriau mokyti ir 
mokytis. 

Medžiaga: Sukurkite kursą internetu. 
Mokytojas prašo dalyvių pasidalyti savo pristatymais grupei, kad jie būtų 
pritaikyti būsimiems studentams ir įvertintų juos šios veiklos pabaigoje. 

Įvertinimas  
 

30 min  

Galutinis grįžtamasis ryšys: ištirti besimokančiųjų patirtį, įgytą per šį modulį 
/ mokymo dieną. Klauskite šių klausimų: 
1. Paprašykite dalyvių rasti 3 populiariausius kursų įsigijimus. 
2. Kuo norėtumėte skirtis šiame modulyje? 

3. Pažanga: „Kur dabar esate skalėje nuo 0 iki 10?“ 

4. Tolesni veiksmai: „Kokias priemones naudosite būsimuose mokymuose?“ 

Dėstytojas prašo besimokančiųjų patikrinti pratimą „Lūkesčių medis“ (jei jie 

atsakė į pirmuosius pasiūlymus, modulio pabaigoje pateikdami atsiliepimą).  

Nuorodos www.eztalks.com/unified-communications/incredible-tips-for-effective-

online-communication.html 

www.bangthetable.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-online-

communication-2/ 

www.eztalks.com/video-conference/effective-video-communication-

skills.html 

www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA 

www.eztalks.com/unified-communications/what-is-online-

communication.html 

www.igi-global.com/dictionary/facilitating-trust/41155 

www.techwalla.com/articles/modern-types-of-communication 

www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/handouts/28251_10H.pd

f  

www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/laura_treslan_SPETHE_Paper.pdf  

www.infographicdesignteam.com/blog/7-pro-tips-create-a-presentation-for-

effective-communication/ 

Deming, V.(2004). The Big Book of Leadership Games. New York, NY: 

McGraw-Hill. P.115-116 
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MEDŽIAGA 
 

 
Surask ką nors kas… 

 

Surask ką nors kas… Vardas Vardas 

1. Įpratęs turėti nematomą draugą (arba jį vis dar turi)   

2. Žino bet kurį žodį kinų kalba   

3. Gali paliesti nosį savo liežuviu (privalo tai padaryti!)   

4. Nėra mėsėdžiai (vegetarai!)   

5. Vairuoja sunkvežimį   

6. Groja instrumentu   

7. Knarkia kai miega (prisipažink!)   

8. Lankėsi Amerikoje   

9. Turi daugiau nei 3 vaikus   

10. Laimėjo apdovanojimą mokykloje   

11. Gali pasakyti bent vieną žodį 5 skirtingom kalbom   

12. Gali pamėgdžioti gyvūną (turi tai padaryti!)   

10 geriausių virtualios klasės įrankių 

Šaltinis: https://tutorroom.net/online-tutoring/five-questions-to-ask-when-choosing-a-virtual-classroom-platform/ 
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Sukurkite kursą internete 
 

Besimokantieji yra kviečiami dirbti kompiuteriais, turinčiais prieigą prie interneto. Jie turi sukurti 

informatyvius mokomuosius kursus savo studentams, naudodamiesi sukurtais šablonais iš 
www.proprofs.com. Pasirinkę šabloną, besimokantieji turi prisijungti ir susikurti abonementą, 
norėdami sukurti akademinius kursus tokiomis temomis kaip Efektyvi internetinė komunikacija. 

 
(visit https://www.proprofs.com/training/templates/education-training-template) 

 
Dalyviai taip pat gali suasmeninti mokymo turinį pridėdami atitinkamų vaizdų, vaizdo įrašų, 
pristatymų, logotipų ir spalvų schemų, padėdami jiems mokytis ir mokytis geriau. 

 
Mokytojas prašo dalyvių pasidalyti pristatymu su didele grupe, kuri bus pritaikyta jų būsimiems 

studentams, ir įvertinti šios veiklos pabaigoje. 
 

PRATIMAI 
 
 

Lūkesčių medis 
 

Pratimo 
pavadinimas 

Lūkesčių medis 

Tema Internetinis bendravimas su besimokančiaisiais 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius bei skaitmeninio mokymosi įgūdžius, 
dalytis dalyvių skaitmenine kūryba. 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 
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Medžiaga Kambarys su prieiga prie interneto, kompiuteriai, interaktyvi lenta, Padlet 

Apžvalga Mokytojas išsiaiškins, ko dalyviai nori pasiekti per mokymą. Tai turėtų 
padėti instruktoriams suprojektuoti ir pritaikyti modulio pristatymą. 

Tikslai Individualiai nustatyti ir pasidalyti viltimis, baimėmis ir dalykais, kurie galėtų 
būti naudingi užsiėmimo metu. 

Pasiruošimas Mokytojas pasirinks iš anksto paruoštą šabloną (lūkesčių medį) ir pakvies 
besimokančius naudoti „Padlet“ įrankį, kad veiklos metu pridėtų turinį, 
komentarus ir pasidalytų viltimis, baimėmis ir idėjomis. 

Instrukcijos Pradėkite diskusiją paprašydami dalyvių individualiai nustatyti ir pasidalyti 
viltimis, baimėmis ir lūkesčiais dėl veiklos.  

 Kiekvienas dalyvis užpildys medžio Padlet šabloną: Šaknys - baimės, 
bagažinė - tobulintinos; ir filialai - tikisi veiklos. 

 Suskirstykite grupę į 3 mažas grupes ir paprašykite jų perskaityti bei 
suskirstyti surinktą informaciją ir pateikti ją plenariniam posėdžiui. 

 Bendros instruktorių pastabos ir abejonės. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai aptariami didelėje grupėje. Kiekviena komanda pristato savo 
rezultatus grupei. Likę dalyviai turėtų apklausti ir aptarti. 

Patarimai Dalyviai veiklos metu pateikia argumentus dėl savo vilčių, baimių ir 
lūkesčių. Svarbu, kad visiems būtų duotas žodis ir dėmesys. Apibendrinkite 
grupės rezultatus ir pasidalykite mokymo darbotvarke. Paaiškinkite, kaip 
dalyvių lūkesčiai yra susieti su darbotvarke ir mokymo vizija. 

 
Bendravimo formos 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Bendravimo formos 

Tema Internetinis bendravimas su besimokančiaisiais 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Interaktyvi lenta, pristatymas 

Apžvalga Internetinis mokymasis yra naujausia nuotolinio mokymo forma. 

Tikslai Suprasti komunikacijos formas, pasekmes ir efektyvaus bendravimo 

plėtojimo būdus. 

Pasiruošimas Pasirinkite 2 grupes diskusijoms: „Už“ ir „Prieš“ tradicinėms komunikacijos 
formoms ar internetinei komunikacijai. 
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Instrukcijos Dalinkite dalyvius mažomis grupėmis nuo 4 iki 6 žmonių. Kiekviena grupė 
turėtų pabrėžti tradicinių komunikacijos formų ar internetinės komunikacijos 
svarbą. Dialogas ir išvadų sudarymas. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai aptariami bendroje diskusijoje ir pristatomi teorinėje dalyje. 
Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai turėtų apklausti 
ir aptarti. 

Patarimai Dalyviai iškelia argumentus „už ir prieš“ dėl skirtingų pozicijų. Svarbu, kad 
visiems būtų duotas žodis ir dėmesys. Dažniausiai pasitaikančios 
komunikacijos rūšys yra: 
Komandose (oficialios): 

 Formalus bendravimas 

 Verbalinis ir neverbalinis bendravimas 

 Bendravimas raštu 

 Vizualinis bendravimas 

Žmonių grupėje (neformalus): 
 Neformalus bendravimas 

 Verbalinis ir neverbalinis bendravimas 

 Neoficialūs rašytiniai pranešimai 

 
Internetinės komunikacijos privalumai ir trūkumai 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Internetinės komunikacijos privalumai ir trūkumai 

Tema Veiksmingo internetinio bendravimo patarimai 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius. 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Interaktyvi lenta, Padlet  

Apžvalga Efektyviam e-Mokymosi procesui reikia atsižvelgti į aiškius internetinės 
komunikacijos pranašumus ir trūkumus. 

Tikslai Suprasti internetinės komunikacijos pranašumus ir trūkumus, 
pasekmes ir veiksmingos komunikacijos plėtojimo būdus. 

Pasiruošimas Dalyviai dirbs 2 grupėse po 6, rengdami išsamią efektyvaus internetinio 
bendravimo kampaniją. Mokytojas palengvins procesą, naudodamas „Padlet“ 

šabloną, užpildytą dalyvių komentarais. 

Instrukcijos Suskirstykite dalyvius į 2 grupes po 6 žmones, jie diskutuos „Už“ ir „Prieš“ - 

internetinės komunikacijos pranašumus ir trūkumus. 
Mokytojas kviečia dalyvius ieškoti internetinės komunikacijos būdų mokymo 
procesui palaikyti, atsakydamas į klausimus: 
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 Jūsų nuomone kokį vaidmenį internetinė komunikacija vaidina 
mokyme? 

 Kokio tipo komunikacijos reikalauja jūsų mokymo veikla? 

 Kokio lygio bendravimo reikalauja ir tikisi besimokantieji? 

 Kaip galima valdyti tuos lūkesčius? 
Dialogas ir išvadų sudarymas. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai aptariami bendroje diskusijoje ir pristatomi teorinėje dalyje. 
Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai turėtų apklausti 
ir aptarti. 

Patarimai Dalyviai iškelia argumentus „už ir prieš“. Svarbu, kad visiems būtų duotas 
žodis ir dėmesys. 
Pristatoma medžiaga: 

BENDRAVIMAS INTERNETU 

PRIVALUMAI TRŪKUMAI 
Lankstumas: pasiekiama 24x7, bet 

kurioje vietoje, jei turite interneto 

ryšį. 

Žmonėms, nemėgstantiems rašyti ar 
turintiems silpnus įgūdžius 
spausdinti. 

Sulyginimas: drovūs žmonės, kurie 
paprastai nekalba, gali pasakyti 

tiek, kiek jiems patinka, o „garsūs“ 

žmonės negali pertraukti, bet gali 
pridėti informacijos 

Jokių fizinių ženklų: be veido 

išraiškų ir gestų ar galimybės tuoj 
pat atsitraukti, kyla didelis 

nesusipratimo pavojus 

Dokumentuota: skirtingai nei 

žodinis pokalbis, internetinė 
diskusija gali būti pakartotinai 
peržiūrėta 

Informacijos perteklius: didelis 

kiekis pranešimų gali būti 
pribloškiantis ir sunkiai sekamas, 
netgi sukeliantis stresą 

Skatina apmąstymus: dalyviams 

nereikia prisidėti, kol jie 
nepagalvoja apie problemą ir 
jaučiasi pasirengę 

Gijos: loginė diskusijų seka dažnai 
nutrūksta, kai vartotojai nesilaiko 
temos 

Aktualumas: suteikia galimybę 
keistis realiais gyvenimo 

pavyzdžiais ir patirtimi 

Laiko skirtumas: net jei 

prisijungiate kasdien, 24 valandos 

atrodo ilgos, jei laukiate atsakymo 

Pasirinkimas: lygiai taip pat 

įmanoma ir greitas klausimas, 
komentaras arba ilga mintis 

Neefektyvus: užtrunka ilgiau nei 
žodinis pokalbis ir sunku atsakyti į 
visus pranešimo punktus, nesunkiai 
paliekant klausimus neatsakytus. 

Bendruomenė: laikui bėgant grupė 
gali išsivystyti į palaikančią, 
stimuliuojančią bendruomenę, 
kurioje dalyviai laiko aukščiausią 
savo kurso tašką 

Izoliacija: kai kurie besimokantieji 

nori mokytis savarankiškai ir 
nedalyvauja diskusijose 

 

Beribis: niekada negali nuspėti, kur 
vyks diskusija; netikėtai ištarti 
dažnai padaugėja atsitiktinio 
mokymosi 

Neturintis krypties: dalyviai, įpratę 
turėti mokytoją ar instruktorių, 
sakantį jiems, ką reikia daryti, gali 

rasti šią aplinką be lyderio 

(Šaltinis:  www.bangthetable.com) 
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Surask ką nors kas 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Surask ką nors kas 

Tema Internetinis bendravimas su besimokančiaisiais 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius bei skaitmeninio mokymosi 

įgūdžius 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Kambarys su prieiga prie interneto, kompiuterių, interaktyvios lentos 

Apžvalga Ši apšilimo veikla yra trumpas, įdomus žaidimas, kurį mokytojas gali naudoti 

kartu su besimokančiaisiais, kad paruoštų juos mokytis, stimuliuodamas jų 
protą ir (arba) kūną. 

Tikslai  Padėti dalyviams dinamiškai pažinti vienas kitą ir sužinoti vienas kito 
vardus 

 Supažindinti su kursu ir pristatyti mokymo temas 

Pasiruošimas Dalyviai atidarys kompiuterinį dokumentą su instrukcijų sąrašu. Jie turi rasti 
žmones, kurie atitiktų šias instrukcijas, pavyzdžiui, norėdami surasti žmogų, 
žinantį žodį penkiomis skirtingomis kalbomis. Po to jie prisistato. 

Instrukcijos Mokytojas paprašys dalyvių naudoti kontrolinį sąrašą, vaikščiodamas po 
kambarį, bandydamas surasti žmogų, kuriam būdingos tam tikros savybės. 
Kai besimokantieji randa „tai, kas vairuoja sunkvežimį“ arba „kažkas, kuris 
žino bet kurį žodį kinų kalba“, jie įrašo to asmens vardą į savo kontrolinį 
sąrašą ir nustato, kad tas asmuo atitinka vieną iš sąraše nurodytų savybių. Po 
to jie prisistato. 

Bendros instruktorių pastabos ir teigiami atsiliepimai.  

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai aptariami su visomis grupėmis. Kiekvienas dalyvis pristatys 

rezultatus grupei. Likę dalyviai turėtų apklausti ir aptarti. 

Patarimai Šis pratimas yra naudingas norint sukurti gerą komandos atmosferą ir leisti 
dalyviams atsiverti kitu būdu. 
Mokytojas naudos Medžiaga: Surask ką nors kas. 
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Sukurkite efektyvų minčių žemėlapį apie internetinę komunikaciją  
 

Pratimo 
pavadinimas 

Sukurkite efektyvų minčių žemėlapį apie internetinę komunikaciją. 

Tema Veiksminga internetinė komunikacija 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kambarys su kompiuteriais, interaktyvi lenta 

Apžvalga Minčių žemėlapis yra puikus būdas vizualizuoti bet kurią temą, kurioje yra 
daug žingsnių, mazgų ar poskyrių. Pradėkite nuo pagrindinės internetinės 
komunikacijos koncepcijos idėjos ir paskui išskirstykite į jungiamuosius 
taškus. 

Tikslai Suprasti internetinio bendravimo sampratą, pasekmes ir efektyvaus 
bendravimo ugdymo būdus. 

Pasiruošimas Kiekvienas dalyvis turės kompiuterį ir prieigą prie interneto. Grupė 
išsiaiškins internetinės komunikacijos koncepciją, sudarys minčių žemėlapį. 
Mokytojas palengvins procesą. 

Instrukcijos Vykdydami šią veiklą, norėtume, kad dalyviai galėtų sudaryti minčių 
žemėlapį, kad galėtų įsivaizduoti idėjas ir supaprastinti efektyvios 
internetinės komunikacijos mokymosi procesus. 
Besimokantieji turi naudotis kompiuteriais, nuoroda yra 

venngage.com/features/mind-map-maker. Jie kviečiami susikurti 
informatyvų minčių žemėlapį 5 veiksmais: 
1. Užsiregistruokite „Venngage“ el. Paštu („Gmail“ ar „Facebook“ 

paskyroje), tai nemokama! 

2. Pasirinkite vieną iš profesionaliai sukurtų minčių žemėlapio šablonų. 
3. Pridėkite visas mokymui svarbias idėjas, taškus ar idėjas prie minčių 
žemėlapio. 
4. Patobulinkite vaizdinį minčių žemėlapį rinkdami piktogramas, iliustracijas 

ir vaizdus. 

5. Atsisiųskite dalyvio minčių žemėlapį arba pasidalykite juo su didele grupe. 
Dialogas ir išvadų sudarymas. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai ir tai, kas išmokta mokymosi sesijoje, aptariami su visa grupe. 

Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai aptars ir 
diskutuos. 

Besimokančiųjų klausiama, kaip jie vertina veiklą ir ar jie norėtų pasiūlyti 
kokių nors patobulinimų. 

Patarimai Dalyviai yra kviečiami susikurti efektyvų minčių žemėlapį naudojantis 
„Venngage“internetu. 
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 Minčių žemėlapis yra būdas vizualizuoti kurso temą, kurioje yra daug 
žingsnių ar poskyrių. 

 Pradėkite nuo pagrindinės idėjos (internetinė komunikacija) ir paskui 
išskirstykite į jungiamuosius taškus. 

 Prisiregistruokite nemokamai ir atlikite veiksmus internete: 
 infograph.venngage.com/register 

 

Svarbu, kad kiekvienam būtų duotas žodis ir dėmesys. 

 
Trys komunikacijos būdai 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Trys komunikacijos būdai 

Tema Internetinis bendravimas su besimokančiaisiais 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius bei bendravimo įgūdžius 

Grupės dydis 12 
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Trukmė 40 min 

Medžiaga Lentelė su lipdukais, žymekliai, kelios juostos, iškarpinės, rašiklis ir 
popierius 

Apžvalga Mokytojas išsiaiškins, ko dalyviai nori pasiekti per mokymą. Tai turėtų 
padėti instruktoriams suprojektuoti ir pritaikyti modulio pristatymą. 

Tikslai  Sukurti šiltą, draugišką ir asmenišką mokymosi aplinką 

 Apžvelgti neseniai išmoktas sąvokas, skatinti komandos formavimą ir 
energiją 

Pasiruošimas Aptariami skirtingų komunikacijos būdų ir stilių pliusai ir minusai. Pratimai 
skirti padėti grupėms tapti komanda. 

Instrukcijos 1. Mokytojas pratęs žaidimą prie trumpos diskusijos apie įvairius žmonių 
bendravimo su draugais, mokytojais, kolegomis ir kt. Būdus. Mokytojas 

jiems pasakys, kad šioje veikloje besimokantieji aptars ir nustatys 
pagrindinius aspektus, privalumus ir trūkumus bei gaires, skirtas konkrečiam 
bendravimo tipui. Bus tiriami trys skirtingi bendravimo būdai: akis į akį, 
telefonas ir el. paštas.  
2. Padalinkite grupės narius į tris mažesnes grupes. Pirmoji grupė atstovauja 
bendravimo akis į akį aplinkai. Šie žmonės nekontroliuoja savo bendravimo. 
Jie turėtų sėdėti vienoje kambario vietoje ir rašymo metu naudodami rašiklį ir 
popierių rašyti savo išvadas. 
3. Antroji grupė atstovauja telefono aplinką. Šiems grupės nariams turėtų būti 
užrištos akys, kad būtų galima atkartoti telefono aplinką (kurioje jie nemato 
asmens, su kuriuo kalbasi). Jie turėtų sėdėti kartu vienoje kambario vietoje. 

Vienas asmuo veiks kaip grupės išvadų raštininkas ir jam akys neužrišamos.  

4. Trečioji grupė atstovauja el. pašto aplinkai. Šie dalyviai turėtų atsisėsti 
atgal ir gali nekalbėti. Jie kiekvienas turėtų turėti popierių, rašiklius ir 

iškarpas. Norėdami bendrauti, jie turi rašyti pastabas ir perduoti vieni kitiems.  
5. Skirkite jiems maždaug 7 minutes ir paprašykite kiekvieno grupės nario, 
kad jis pateiktų savo ataskaitą. (Dalyviams nuo šiol netaikomos užrišamų 
akių juostos, iškarpų lentelės ir kiti apribojimai). 
6. Užfiksuokite išvadas ir gaires lentoje. 
Šaltinis: Deming, V.(2004). The Big Book of Leadership Games. New York, 

NY: McGraw-Hill. P.115-116 

Apklausa ir 
vertinimas 

Rezultatai aptariami visose grupėse. Kiekviena komanda pateikia rezultatus 

grupei. Likę dalyviai aptars ir diskutuos. 

Patarimai Pratimai sudomins susitikimo ar mokymų temą, suaktyvins ankstesnes 
dalyvių žinias apie dalyką ir paskatins dalintis informacija bei ištekliais. 
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SKYRIUS II.                           

IT PRIEMONĖS NUOTOLINIAM 
MOKYMUI 

 

SCENARIJUS 
 

 

Veiklos  

pavadinimas                   
IT priemonės nuotoliniam mokymui 

Tema IT priemonės  

Veiklos    

santrauka          

Mūsų dienomis skaitmeniniai įrenginiai teikia priemones, palengvinančias 
vartotojams valdyti mokymosi išteklius, studentams ir virtualioms klasėms. 
Vykdydami šią veiklą net mokytojai ar instruktoriai, kurie nėra ypač 
susipažinę su šiais prietaisais, gali palyginti lengvai kurti ir įdiegti bei suteikti 
vartotojams išsamias pamokas (registracija internetu, mokymo medžiaga, 
darbas, asinchroninis ir šiuolaikiškas bendravimas, bendradarbiavimas, 
vertinimas-egzaminas ir kt.) visame internete. 

Trukmė 2 dienos, po 5 val..viso 10 valandų 

Amžiaus grupė Suaugusiųjų švietėjai, dėstytojai, patyrę treneriai, turintys nedidelę patirtį 
nuotolinio mokymosi ir skaitmeninių priemonių naudojimo srityje. 

Veiklos                    

tikslai  

Šios veiklos tikslas yra suteikti treneriams galimybę: 
 Susipažinti su IT priemonėmis, reikalingomis DL 

 Mokėti valdyti IT įrenginius 

 Įgyti pagrindinių žinių apie IT prietaisus 

 Gebėti dirbti kartu ir spręsti problemas 

 Taikyti tarpdisciplininį žinių požiūrį 
 Ugdyti gebėjimą perkelti įgūdžius iš vieno konteksto į kitą 

 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai 

Veiklos 

įgyvendinimo 
metodika 

Neformalus mokymo (si) ir mokymosi metodai: 

1. Komunikacijos metodai: sąveika, dialogas, tarpininkavimas; 
2. Veikla pagrįsti metodai: patirtis, praktika, eksperimentai; 
3. Socialiai orientuoti metodai: partnerystė, komandinis darbas, tinklų 

kūrimas; 
4. Į save orientuoti metodai: kūrybiškumas, atradimas, atsakingumas; 
5. Komandų formavimo žaidimai ir ledlaužiai. 

Priemonės ir Kompiuteris, LCD projektorius, interneto ryšys, interaktyvi lenta, 
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madžiaga garsiakalbiai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai. 

Eiga Seminaras prasideda visų dalyvių pasveikinimu ir tęsiamas pristatant temą. 
Mokytojas stengiasi sukurti gerą emocinį klimatą (skatina dialogus, reaguoja 
į mokinių mokymosi poreikius, atsako į jų klausimus, teikia paramą, sukuria 
kūrybingą ir saugią aplinką). Mokymas tęsiams užsiėmimu, kuris „sulaužo 
ledus“. Po apšilimo žingsnis po žingsnio pristatomos temos, kad 
besimokantieji įgytų kuo geresnių žinių apie jas. Mokytojas paaiškina 
seminaro tikslą ir skatina aktyvų besimokančiųjų įsitraukimą į visus 
mokymosi proceso etapus (tikslo nustatymas, programa, vertinimas). Viską 
palaiko interaktyvūs pristatymai, praktinis darbas ir svarbių elementų 
kartojimas. Tuomet mokytojas pateikia pratimus ir prašo besimokančiųjų 
išsakyti savo lūkesčius ir tikslus, galimus rūpesčius, požiūrį į turinį ir 
metodiką, kurios reikia laikytis. Mokymosi proceso metu mokytojas daro 

pakeitimus, kad patenkintų mokinių poreikius. 

Diena 1 

Sesija 1 

Grupės 
susipažinimas 

 

20 min 

 Mokytojo įžanga 

 Grupėje nustatykite mokymo kursų taisyklių rinkinį 
 Nustatykite vienas kito lūkesčius 

 Klausimynai ir vertinimas (Užduotis: Prieš mokymą) 

Sesija 2 

Ledlaužis 

 

25 min 

Dalyviai yra suskirstyti į poras. Kiekvienas partneris ima pokalbį su savo 
bendraamžiais apie kai kuriuos pagrindinius savo gyvenimo elementus (pvz., 
Ką jis / ji studijavo, ankstesnius darbus, pomėgius ir pan.). Tada jis / ji 
pristato savo poras likusiems mokymo programos dalyviams. Vykdydami šią 
veiklą, dalyviai geriau supranta, kaip pristatyti porą, o ne save, nes jiems gali 
būti gėda tai daryti. Jei tai nėra pirmas kartas, kai dalyviai susitinka vienas su 

kitu, vietoj pokalbio mokytojas gali naudoti apšilimo žaidimą (Pratimas: 

Vėjas gluosniuose). 

Sesija 3 

Įvadas į temą. 
Interaktyvi lenta      

45 min 

Mokytojas pristato pranešimą naudodamas interaktyvią lentą. Jis taip pat 

pristato dalyviams įvairių tipų interaktyvias lentas, todėl dalyviai gali 
susidaryti idėją, kuri interaktyvios lentos rūšis atitinka jų mokymo poreikius. 
Tada jis / ji pristato galimus interaktyviosios lentos naudojimo būdus, 
veiksmus, kurių reikia, kad mokytojas galėtų supažindinti jį su ugdymo 
procesu, taip pat kokie yra teigiami ir neigiami jo naudojimo aspektai. Viso 

pristatymo metu instruktorius gauna klausimus, aptaria kylančias problemas 
su praktikantais ir atsako į jų klausimus. 
Pristatymas: interaktyvioji lenta (dl-trainers.eu/handbook). 

Sesija 4 

Pamoka, 

naudojant 

interaktyvią lenta 

 

120 min 

 

Šioje sesijoje instruktorius supažindina praktikantus su pamokos 
įgyvendinimu naudojant interaktyvią lentą. Jis / ji pradeda aiškinti dalyviams, 

kad reikia naudoti IT nuotoliniame mokyme. Viena iš šių technologijų yra 
pastaraisiais metais pasirodžiusi interaktyvi lenta. Mokytojai greitai 
įgyvendino šios mokymosi priemonės galimybes ir lankstumą. Vartotojas gali 
pirštu naudotis kaip kompiuterio pele arba ant lentos gali rašyti naudodamas 
specialius žymeklius, kurie nedažo ir neišskiria rašalo, nes jų paliktas 
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pėdsakas yra skaitmeninis vaizdas. Taip pat vartotojas gali bendrauti su 
objektais, kurie atsiranda ant interaktyviosios lentos paviršiaus, nes juos 
galima rankiniu būdu perkelti ir pasukti, rašyti ant specialiai suplanuotos 
klaviatūros ir paprastai daryti bet ką, kaip su kompiuteriu būtų paprasta ir 
paprasta. būdas. 
Žinoma, interaktyvi plokštė veikia įdiegus tinkamą programinę įrangą. Taip 
pat yra keletas žiniatinklio programų, tokių kaip turtinga mokomoji medžiaga 
ir įrankiai, kurie padeda automatizuoti daug laiko reikalaujančius procesus, 
todėl labai lengva turėti kursą. Visa tai gali įvykti be fizinio praktikanto 

dalyvavimo. 

Mokytojas paaiškina, kad interaktyvumas yra gebėjimas priimti abipusį ryšį. 
Kompiuteriai yra viena iš pirmųjų mašinų, pasiūliusių interaktyvumą 
žmonijos istorijoje. 
Interaktyvi lenta yra baltas jutiklinis kilimėlis ir paprastai primena tradicinę 
lentą. Jis prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu, o projektorius rodo, kas 

rodoma kompiuterio ekrane. 

Galiausiai instruktorius pradeda pratimų įgyvendinimą ant interaktyvios 
lentos. 

Pratimas:  Apsilankymas Louvro muziejuje 

Medžiaga:  Apsilankymas Louvro muziejuje 

Video: Kaip naudoti interaktyvią lentą (dl-trainers.eu/handbook). 

Sesija 5 

GYNZY  

Pamoka su 

interaktyvia 

internetine lenta 

 

60 min 

„Gynzy“ yra internetinė interaktyvios lentos programinės įrangos sistema, 
turinti daugybę priemonių klasėje naudoti. Mokytojas prašo dalyvių 
apsilankyti www.gynzy.com. Ten jie gali nemokamai registruotis. Suaktyvinę 
savo sąskaitą el. paštu, jie patenka į svetainę ir gali dirbti su 300 interaktyvių 
veiklų ir 500 pamokų planų. Ši sesija suteikia besimokantiesiems galimybę 
geriau suprasti moderniausias technologijas, suteikiant jiems galimybę 
naudotis IT prietaisais virtualia forma. 

Pratimas:  Pertvarkyti veiklą Gynzy.   

Video: Gynzy mokomasis įrašas (dl-trainers.eu/handbook). 

Diena 2 

Sesija 1 

Pirmos dienos 

apžvalga 

20 min 

Pirmos dienos apžvalga, nuoroda į antrosios dienos temas. 
Instruktorius prašo savanorio dalyvio pasidaryti ankstesnės dienos apžvalgą. 
Tada jis turėtų susieti antrosios dienos mokymo temą. 

Sesija 2 

Draugiška e-

mokymuisi 

planšetė 

 

45 min 

Mokytojas pristato, kaip pedagogas gali paruošti savo e-mokymosi pamokų 
planšetę. Jis / ji pradeda aiškinti dalyviams, kad e-Mokymosi kursai nėra 
draugiški mobiliesiems, o tai pašalina didelį procentą iš jų auditorijos. Po to 
jis / ji toliau pateikia pagrindus, kad e-Mokymosi kursai galėtų būti 
planšetiniams kompiuteriams pritaikyti:  
Rezoliucija 

 Mygtukai 

 Vaizdo dydis 

 Subtitrai 

 HTML5 per „Flash“ 

 Įkrovimo laikas 
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 Navigacinis srautas 

Pristatymo metu instruktorius gauna klausimus, aptaria kylančias problemas 
su mokiniais ir atsako į jų klausimus. 
Pristatymas: planšetiniams kompiuteriams pritaikytas e-kursas (dl-

trainers.eu/handbook). 

Pratimas: Grupinė lenta - dirbkime kartu iš savo namų. 

Sesija 3 

Internetinė 
kamera. 

Bendravimo 

problemos 

 

45 min 

Šiame etape mokytojas parodo mokiniams, kaip jie gali išspręsti dažniausiai 
pasitaikančias problemas naudodamiesi internetine kamera. Dėstytojai visų 
pirma turi paaiškinti šias problemas: 

 Ką aš galiu padaryti, jei savo įrenginyje nerandu internetinės kameros 
programinės įrangos? 

 Ką daryti, jei kameros programinėje įrangoje (pvz., „YouCam“, 
„Skype“, „Messenger“ ir kt.) Nerodomas joks vaizdo įrašas? 

 Ką aš galiu padaryti, jei interneto kamera nematoma įrenginių 
tvarkymo sąraše? 

 Ką daryti, jei turiu vaizdo kameros problemų su vaizdo kokybe? 

 Kaip iš naujo įdiegti originalią internetinių kamerų programą, 
pridedamą prie kompiuterio su „Windows“? 

 Kaip išjungti internetinę kamerą „Windows“? 

Sesija 4 

“OBS Studio” 

 

60 min 

Šiame etape mokytojas parodo mokiniams ,,OBS studio” įrankį. Tai 

nemokama ir atviro kodo vaizdo įrašymo ir tiesioginės transliacijos 
programinė įranga. 
Iš pradžių mokytojas prašo mokinių atidaryti „OBS studio“ programą. Tada 
jis / ji projektoriuje parodo pagrindinius programos pradinius nustatymus, 

tokius kaip: 

 Vaizdo šaltinio pasirinkimas 

 Garso šaltinio pasirinkimas 

 Mikrofono šaltinio pasirinkimas 

 Pagrindinio kompiuterio pasirinkimas tiesioginiam transliavimui 

 Kiti nustatymai 
Pabaigoje jis paruošia dalyvius praktikos užduotims kitos sesijos metu. 
Video: OBS Studio mokomasis įrašas (dl-trainers.eu/handbook). 

Medžiaga: vaizdo įrašymas naudojant atvirojo transliavimo programinę 
įrangą. 

Sesija 5 

“OBS Studio” 

Mano pirma 

įrašyta pamoka 

 
120 min 

Laikas sukurti pirmąją mūsų vaizdo ir garso įrašų pamoką. Mokytojas skatina 

ir sveikina mokinius įgyvendinant tai, ko jie išmoko per dvi dienas. Iš pradžių 
jis / ji paaiškina, kad jie turėtų pasirinkti dalyką iš dėstomos srities. Tada jie 
turi 45 minutes paruošti 10 minučių pamoką ir ją įrašyti naudodami „OBS 

Studio“ programa. Į šią 10 minučių pavyzdinę pamoką turėtų būti įtrauktas 
nedidelis visos valandos mokymo pavyzdys, pavyzdžiui, įvadas į temą, 
praktika, išvados, vertinimas ir mokytojas palieka mokinius savarankiškai 
dirbti ir įsikiša, kai jo paprašoma. padėti. 
Pratimas: Mano pirmoji įrašyta pamoka. 

Įvertinimas 

 
Šis scenarijus turėtų būti įvertintas prieš ir po jo. Dalyviai užpildo testą prieš / 
po. (Užduotis: Po mokymų) Šio įvertinimo tikslas yra įvertinti dėstytojų 
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20 min žinias ir įgūdžius prieš ir po mokymosi veiklos įgyvendinant šį ugdymo 
scenarijų, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindinei idėjai: 
susipažinti su IT įrenginiais, kurie naudojami nuotoliniame mokyme, ir kaip 
mokytojai gali juos naudoti su įvairiomis programomis ar programomis. 

 

Nuorodos https://gynzy.com/ 

https://obsproject.com/ 

https://www.groupboard.com/products/ 

 

 

MEDŽIAGA 
 

 

Apsilankymas Luvro muziejuje 

 

Dalyviai su savo grupe veda ekskursiją 
į Luvro virtualų muziejų. Per ją jie gali 

rasti informacijos apie muziejaus 

rengiamas parodas ir meno kūrinius. 
Pirmame etape mokytojas pateikia 

pagrindinę informaciją apie muziejų. 
Jis paaiškina terminą „virtualus 

muziejus“, kad suprastų termino 
prasmę ir galėtų virtualiai 
pasivaikščioti, iš kurio mokiniai rinks 
informaciją. Turėtų būti duoti tikslūs 
nurodymai, kad suprastų, ką jie ketina 
daryti. 

Visų pirma jie turėtų atsakyti: 
 

 

 „Ką galime rasti virtualiame 
muziejuje?“ 

 "Kokie yra virtualiojo muziejaus 
pranašumai?" 

 „Kas jums patiko?“ 

 „Aprašykite, kas jums patiko 
muziejuje ir kodėl“ 

 "Kuris garsus paveikslas jums 
patiko?" 

 

 

Mes netgi galime naudoti „Bing Maps“ 

/ Žemės žemėlapius, kad padėtume 
dalyviams susirasti paties muziejaus vietą. Tokiu atveju galime užduoti klausimus apie muziejaus vietą 
ir jo aprašymą. Tai gali būti: 

 „Kur yra tikrasis muziejus?“ 

 "Kaip tai atrodo?" 
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Turime suteikti dalyviams laisvės dirbti 

savo savo nuožiūra muziejuje. 
Instruktorius turėtų naudoti interaktyvias 
lentos priemones, skirtas kontroliuoti 

ekskursiją po muziejų, taip pat 
norėdamas paryškinti svarbias dalyviams 
naudingos informacijos dalis ir nuorodas. 

Naudodamas ekrano kopijavimo įrankį, 
jis gali nuvesti interaktyvius lentos 

puslapius į svetaines, kurių negalima 
nukopijuoti naudojant komandas 

„Kopijuoti“ ir „Įklijuoti“. Tada jie turėtų 
(žodžiu) paaiškinti, kaip jie dirbo savo 
komandoje. 

 

 

 
Antrame etape kiekviena komanda 

turėtų paruošti trumpą 2-3 puslapių 
pristatymą apie interaktyviąją lentą 
ir parodyti ją likusiai klasei. 
Pristatymas turėtų būti apie meno 
kūrinį, kurį jie rado muziejuje. Jie 
turėtų patys apibūdinti kūrinį žodžiu 
kitiems dalyviams. Visų pirma 
svarbu pasakyti: 

 Paveikslo pavadinimas 

 Dailininkas 

 Tapytas: (metai) 

 Tapybos stilius 

 

 

 

Pratimo pabaiga: interaktyviojoje 

lentoje pateikiame kiekvienos grupės parašytą pasakojimą pagal vieną paveikslą PDF faile. 
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Vaizdo įrašymas naudojant atvirojo transliavimo programinę įrangą 

 

Kai pirmą kartą paleidžiame programą, mūsų pagrindinis ekranas yra juodas. Turime pasirinkti šaltinį, 
iš kurio atsiras norimas vaizdas. Mūsų atveju norime užfiksuoti savo kompiuterio ekraną. Taigi, eikite į 
šaltinio pasirinkimą ir paspauskite „+“ mygtuką (1) ir pasirinkite „Video Capture Device“ (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvedame norimą failo pavadinimą ir pažymime langelį, kuriame rašoma „padaryti šaltinį matomą“, tada 

spustelėkite “Gerai”. Norėdami pasirinkti garso šaltinį, pasirinkite „mikseris“, pasirinkite nustatymų 
įrankį (3), tada - „ypatybės“ (4). Tada pasirinkite norimą šaltinį. Mes atliksime tą pačią procedūrą, kaip 
pasirinkti mikrofoną, kurį naudosime. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 1 

4 

3 
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Tada mes pasirenkame būtent tai, ką norime daryti. Taigi, galime įrašyti „Live Streaming“ arba 

„Recording“ įrašydami tai, ką rodo mūsų darbalaukis, arba naudokite „Studio Mode“ parinktį (5), 
norėdami atlikti „Live Streaming“, kad galėtume iškart pakeisti tiesioginės transliacijos nustatymus, kai 

mes perduodame . Štai kodėl mes teikiame pirmenybę šiam tiesioginiam srautiniam perdavimui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš nustatymų parinkties (6) galime pasirinkti pakeisti kalbą ir tai, ar tiesioginį įrašą transliuoti tiesiogiai, 
ar ne. Tai priklauso nuo mūsų skaičiavimo galios. Jei tai yra didelis, mes jį pasirenkame, jei ne, palikite 
jį tuščią. Skirtuke „Srautas“ galime pasirinkti paslaugą, kurioje vyks tiesioginis srautinis perdavimas, 

pvz., „YouTube“, „Facebook“ ir kt. 
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PRATIMAI 
 

 

Vėjas gluosniuose 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Vėjas gluosniuose 

Tema Ugdomas pasitikėjimas ir savivertė 

Įgyti įgūdžiai Savivertė 

Grupės dydis 10 

Trukmė 25 min 

Medžiaga Pilnai įrengtas mokymo kambarys 

Apžvalga Labai maloni energija, suartinanti žmonių grupę. 

Tikslai Būti energetiniu reiškia ugdyti grupės pasitikėjimą, sąmoningumą, 
bendradarbiavimą ir pasitikėjimą savimi bei reikalauti ypatingos 
koncentracijos 

Pasiruošimas Dalyviai susirenka į glaudų ratą. 

Instrukcija 1. Surinkite dalyvius apvaliu apskritimu. Vienas asmuo savanoriškai 
eina į vidurį. Jam užriša akis ir leidžia sau kristi laikydamas savo kūną 
tiesiai, o aplinkiniai jį pagauna ir palaiko. (Rėmėjai laiko rankas 

priešais ir, sulenkę kelius, viena koja stovi šiek tiek priešais kitą.) 
2. Iš pradžių grupei turėtų būti rankos arti vidurio, kad žmogus 
neturėtų jausti, kad krinta toli. Augant pasitikėjimui, grupės žmonės 
gali šiek tiek pasitraukti. 
3. Paeiliui duokite visiems galimybę pabūti rato viduryje. 

4. Pasirūpinkite, kad būtų daug žmonių, galinčių ką nors sulaikyti, 
ypač jei viduryje yra sunkesnis žmogus. 

Apklausa ir 

vertinimas  
Pasibaigus pratimui, paklauskite, kaip jautėtės priklausomi nuo ko nors? 

Patarimai 

tarpininkams  

Jie turėtų būti pristatomi ir palengvinami labai atsargiai, kad dalyviai būtų 
visiškai informuoti apie tai, ką jie ketina daryti. Dalyvių sauga turi būti 
svarbiausia. 

 

Apsilankymas Luvro muziejuje 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Apsilankymas Louvro muziejuje 

Tema Interaktyvi lenta 
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Įgyti įgūdžiai  Norėdami virtualiai aplankyti muziejų, naudokite 
interaktyviąją lentą 

 Susipažinkite su interaktyvios baltos lentos naudojimu 

 Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas 

 Darbas komandoje 

Grupės dydis 10 

Trukmė 120 min 

Medžiaga Kompiuteris su interneto ryšiu kiekvienam dalyviui  

Apžvalga Pratybų metu dalyviai susipažįsta su informacija apie meno kūrinį per 
virtualų internetinį muziejų (Luvras) ir tiria svarbius eksponatus. 

Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip jie gali panaudoti interaktyviąją lentą 
pamokai įgyvendinti. 

Pasiruošimas Dalyviai dirba grupėse. Kiekvienas dalyvis turi prieigą prie kompiuterio, 
todėl jis gali laisvai vaikščioti po virtualų muziejų. 

Instrukcija Užrašų knygelėje galime pateikti garsių menininkų portretus ir jų darbų 
pavyzdžius. Mes galime sutelkti dėmesį į tam tikrus paveikslus, tokius kaip 
„Mona Lisa“ ar Michaelio Angelos kūrinys „Siksto koplyčia“. 

Pratimo eiga 

Etapas1 

Savo grupės dalyviai leidžiasi į ekskursiją po ikoninį Luvro muziejų. Per ją 
jie gali rasti informacijos apie muziejaus eksponatus ir meno kūrinius. 

Etapas 2 

Antrame etape dalyviai aptaria ir pristato meno kūrinį (geriausia paveikslus), 
kurį sutiko muziejuje.  
Išsamus pratimo aprašymas medžiagoje: Apsilankymas Luvro muziejuje. 

Apklausa ir 

vertinimas  

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar pamokų metu su mokiniais galėtų 
būti naudinga interaktyvi lenta. Dalyviai pasakoja, kaip jie gali naudoti 
interaktyviąją lentą savo interesų srityje ir kokias pamokas jie gali paruošti. 
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Patarimai 

tarpininkams  

Mokytojas palieka praktikantus laisvam darbui muziejuje. Mokytojas turi 

naudoti interaktyvias lentos priemones, skirtas kontroliuoti ekskursiją po 
muziejų, bet taip pat pabrėžti svarbias dalyvių dalis ir sąsajas su dalyviams 
naudinga informacija. 

 

Pertvarkykite veiklą „Gynzy“ 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Pertvarkykite veiklą „Gynzy“ 

Tema Internetinė interaktyvioji lenta 

Įgyti įgūdžiai ● Dirbkite internet 

● Virtualios lentos sukūrimas 

● Susipažinkite su Gynzy 

● Tobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu, projektorius 

Apžvalga Šiame pratime dalyviai (dėl laiko stokos) dirbs prie paruoštos Gynzy veiklos, 
kurią jie pritaikys kaip nori. 

Tikslai Pratimo tikslas yra pristatyti, kaip jie gali sukurti veiklą „Gynzy“ 

internetinėje interaktyvioje lentoje. Dalyviai mokosi darydami. 

Pasiruošimas Instruktorius dalyviams paaiškina, kad ketinama pertvarkyti jau 
egzistuojančią veiklą ir išsaugoti kaip savo veiklą. Taip pat padeda dalyviams 
prisijungti prie „Gyzny“, kad galėtų naudotis veikla. 

Instrukcija Stažuotojai patenka 
į „Gynzy“ puslapį 
ir kiekvienas 

pasirenka sau 

patinkančią veiklą. 
 

Instruktorius veda 

dalyvius žingsnis 
po žingsnio 
vykdant veiklos 

reformą, paaiškina 
žingsnius ir tuo 

pačiu parodo žingsnius ant projektoriaus, todėl dalyviai turi galimybę ne tik 
girdėti, bet ir pamatyti žingsnius projektoriaus ekrane. 
Mokytojas parodo visų turimų įrankių naudojimą ir paaiškina 
besimokantiesiems, kaip galų gale jie išsaugos savo naują darbą. 
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Tada jis leidžia dalyviams dirbti savarankiškai ir įsikiša, kai to reikia. 

Apklausa ir 

vertinimas  

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar pamokose su mokiniais galėtų būti 
naudinga internetinė interaktyvioji lenta. Dalyviai pasakoja, kokiais būdais 
jie gali naudotis internetine interaktyvia lenta. 

Patarimai 

tarpininkams  
Palikite dalyvius dirbti vieni savo projekte ir pasitelkite savo fantaziją. 

 

Grupinė skelbimų lenta – dirbkime kartu būdami namuose 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Grupinė lenta - dirbkime kartu iš savo namų 

Tema Įdiekite internetinio bendradarbiavimo programą planšetiniame kompiuteryje 
ar išmaniajame telefone 

Įgyti įgūdžiai ● Atsisiųskite, įdiekite ir nustatykite programą IT įrenginiuose 

● Internetinės grupės sukūrimas 

● Susipažino su „Groupboard“ ir jo įrankiais 

● Internetinis komandos darbas 

● Tobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kiekvienam dalyviui skirtas nešiojamasis kompiuteris ar išmanusis telefonas 
su interneto ryšiu 

Apžvalga Šiame seminare mokytojas parodo besimokantiesiems „Groupboard“ 

programą. Tai patobulinta internetinė lenta ir interneto konferencijų 
programinė įranga, skirta mokyti internetu. 
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Tikslai Pratimo tikslas yra pristatyti, kaip naudotis „Groupboard“ darbui internetu 

grupėje. Dalyviai mokosi darydami. 

Pasiruošimas Mokytojas turėtų įdiegti „Groupboard“ programą į savo nešiojamąjį 
kompiuterį. 

Instrukcija Pratimų eiga: 
 Mokytojas liepia mokiniams apsilankyti www.goupboard.com ir 

„Produktų“ skirtuko lape pasirinkti „Grupinės lentos internetinę lentą“ 

ir atsisiųsti nemokamą versiją. Kitu atveju stažuotojai gali atsisiųsti 
programą iš „App Store“ arba „Google Play“. 

 Mokytojas sukuria naują lentą pavadinimu „DL mokytojų tobulėjimo 
kelias“ ir el.paštu išsiunčia kvietimą stažuotojams prisijungti prie 
grupės. 

 Kai visi dalyviai prisijungia prie grupės, mokytojas greitai apžvelgia 
turimas priemones. 

 Po to mokytojas paaiškina, kad pirmoji užduotis, kurią jie turi atlikti, 
yra sukurti klasės nuotraukų albumą. 

 Tada mokytojas prašo mokinių nufotografuoti juos ir įkelia juos į 
bendrą lentą. Įkėlęs kiekvieną stažuotoją, teksto laukelyje po savo 
nuotrauka taip pat turite įrašyti savo vardą. 

 Tada stažuotojas pasirenka ir sinchronizuoja mokymo vaizdo įrašą, 
kurio trukmė yra 2–3 min., Kad jį būtų galima naudoti „YouTube“ 

grupėje. Visa grupė žiūri vaizdo įrašą savo įrenginiuose. 
 Galiausiai mokytojas prašo mokinių išsaugoti savo darbą kaip pdf 

failą savo įrenginyje. 

 

Mano pirma įrašyta pamoka  

 

Pratimo 

pavadinimas 
Mano pirmoji įrašyta pamoka 

Tema OBS studio 

Įgyti įgūdžiai  Pamokos sudarymas naudojimui internete 

 Pamokos įrašymas naudojimui internete 

 Susipažino su OBS studija ir jos įrankiais 

 Tobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 120 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Šiame seminare mokytojas rodo besimokantiems ,,OBS studio“ įrankį. 
Nemokama ir atvirojo kodo programinė įranga vaizdo įrašymui ir tiesioginei 
transliacijai. 
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Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip praktiškai naudotis OBS studija. Dalyviai 
mokosi darydami. 

Pasiruošimas Mokytojas turėtų įdiegti „OBS Studio“ programinę įrangą dalyvių 
kompiuteriuose. 

Instrukcija Pratimų eiga: 
Mokytojas prašo besimokančiųjų pasirinkti temą iš savo studijų srities ir per 
45 minutes ją paversti 10 minučių pamoka, kurią jie įrašys naudodami „OBS 

Studio“ programą. 
 Į šį mokymą turėtų būti įtrauktas mažas visų punktų pavyzdys. Tai 

turėtų būti visos valandos trukmės mokymas, pavyzdžiui, įvadas į 
dalyką, praktika, išvados, vertinimas ir pan. 

 Kai kiekvienas besimokantysis parengia savo pamoką (iki 45΄), jis 
pradeda įrašyti pamoką „OBS Studio“. 

 Norėdami įrašyti pamoką, besimokantysis pasirenka „Ekrano 
fiksavimas“ ir, atlikęs reikiamus pakeitimus, kurie buvo mokomi 
ankstesnėje sesijoje, pasirenka „Pradėti įrašymą“. 

 Pasibaigus pamokai, priklausomai nuo turimo laiko, mokiniai pristato 
įrašytą pamoką kitiems besimokantiesiems ir komentuoja kitų įrašytą 
pamoką. 

Apklausa ir 

vertinimas  

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar „OBS Studio“ yra lengvai 

naudojamas įrankis ir ar tai galėtų būti naudinga įrašant pamokas ar tiesiogiai 
transliuojant. Dalyviai pratybų metu su „OBS Studio“ pasakoja, kas jiems 

patinka ir nepatinka. 

Patarimai 

tarpininkams  

Mokytojas skatina dalyvius pagalvoti, kokią pamokų dalį būtų galima įrašyti 
naudojant „OBS Studio“. Tegul dalyviai dirba patys ir įgyvendina savo 
idėjas.  
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UŽDUOTYS 
 

Prieš/Po mokymų testas 

 

IT priemonės, naudingos nuotoliniam mokymui 

 

Dalyvio informacija: 

 

Vardas:                             Pavardė: 

  

Lytis:    Vyras               Moteris 

 

Amžius: 

 

Išsilavinimas:     Vidurinis                 Bakalauras                Magistras            Mokslų Daktaras 

 

Darbo stažas:………. 
 

 

Prieš mokymus  

 

Klausimas  Įvertinimas  

Bendros žinios apie nuotolinio mokymo priemones 
1 2 3 4 5 

Žinios kaip teisingai pasirinkti priemonę savo mokymo 
poreikiams 

1 2 3 4 5 

Techninės žinios apie nuotolinio mokymo priemones 
1 2 3 4 5 

Pasitikėjimas, suteikiant techninę pagalbą savo 
mokiniams  

1 2 3 4 5 

Pasitikėjimas, naudojant interaktyvią lentą mokymo 
procese 

1 2 3 4 5 

IT svarba nuotoliniame mokyme 
1 2 3 4 5 

Kiek, jūsų manymu, ši programa jums padės 
sprendžiant praktines problemas jūsų darbe 
 

1 2 3 4 5 

Kiek, jūsų manymu, ši programa padės jums patobulinti 
profesinę kvalifikaciją 

1 2 3 4 5 

 

Įvertinimas: 1=žemas         2=patenkinamas        3=geras         4=labia geras        5=Puikus 
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Dalyvio informacija: 

 

Vardas:                             Pavardė: 

 
Po mokymu  

 

Question  Evaluation level 

Bendros žinios apie nuotolinio mokymo priemones 
1 2 3 4 5 

Žinios kaip teisingai pasirinkti priemonę savo mokymo 
poreikiams 

1 2 3 4 5 

Techninės žinios apie nuotolinio mokymo priemones 
1 2 3 4 5 

Pasitikėjimas, suteikiant techninę pagalbą savo 
mokiniams  

1 2 3 4 5 

Pasitikėjimas, naudojant interaktyvią lentą mokymo 
procese 

1 2 3 4 5 

IT svarba nuotoliniame mokyme 
1 2 3 4 5 

Kiek ši programa jums padėjo sprendžiant praktines 

problemas jūsų darbe 

 

1 2 3 4 5 

Kiek ši programa jums padėjo patobulinti profesinę 
kvalifikaciją  1 2 3 4 5 

 

 

Įvertinimas: 1=žemas         2=patenkinamas        3=geras         4=labia geras        5=Puikus 
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SKYRIUS III.                                 
E-PLATFORMOS 

 

 

SCENARIJUS 
 
 

Veiklos 
pavadinimas 

E-platformos 

Tema Švietimo platformos 

Veiklos 
santrauka 

Nuotolinio mokymosi platformos teikia priemones, palengvinančias 
vartotojams valdyti mokymosi išteklius, besimokantiesiems ir virtualias 
klases. Vykdydami šią veiklą net mokytojai ar dėstytojai, kurie nėra ypač 
susipažinę su kompiuterinėmis technologijomis, gali palyginti lengvai jas 
suprojektuoti ir įgyvendinti ir suteikti vartotojams išsamias pamokas 

(registracija internetu, mokymo medžiaga, darbas, asinchroninis ir 
šiuolaikiškas bendravimas, bendradarbiavimas, vertinimas-egzaminas, ir tt) 

internetu. 

Trukmė 2 dienos, po 5 valandas. Iš viso 10 valandų. 

Amžiaus grupė Suaugusiųjų švietėjai, dėstytojai, patyrę treneriai, turintys nedidelę patirtį 
nuotolinio mokymosi ir skaitmeninių priemonių naudojimo srityje. 

Veiklos tikslai Šios veiklos tikslas yra suteikti suaugusiųjų mokytojams galimybę: 
 Pasiekti  nuotolinio mokymosi platformas. 

 Kad jaustumėtės galintis valdyti el. Platformą. 
 Įgyti pagrindinių žinių apie elektronines platformas. 
 Įgyti žinių ir mokinių požiūrio / vertybių apie elektronines plaformas, 

kurias reikia patobulinti ar pakeisti. 

 Gebėti dirbti kartu, artėti prie problemų ir jas spręsti. 
 Taikyti tarpdisciplininį požiūrį į žinias. 
 Ugdyti žinias apie įgūdžių perkėlimą iš vieno konteksto į kitą. 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai 

Veiklos 
įgyvendinimo 

metodika 

Neformalaus mokymo (si) ir mokymosi metodai: 

1. Komunikacijos metodai: sąveika, dialogas, tarpininkavimas; 
2. Veikla pagrįsti metodai: patirtis, praktika, eksperimentavimas; 
3. Socialiai orientuoti metodai: partnerystė, komandinis darbas, tinklų 

kūrimas; 
4. Į save orientuoti metodai: kūrybiškumas, atradimas, atsakingumas; 
5. Komandų formavimo žaidimai ir ledlaužiai. 
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Priemonės ir 
madžiaga 

Kompiuteris, skystųjų kristalų projektorius, interneto ryšys, popieriaus 
lentelė, popieriaus lapai, pieštukai, rašikliai, lipdukai ir kt. 

Eiga  Seminaras prasideda visų dalyvių pasveikinimu ir tęsiamas pristatant temą. 
Mokytojas stengiasi sukurti gerą emocinį klimatą (skatina dialogus, reaguoja 
į mokinių mokymosi poreikius, atsako į jų klausimus, teikia paramą, sukuria 
kūrybingą ir saugią aplinką). Mokymas tęsiamas užsiėmimu, kuris „sulaužo 
ledus“. Po apšilimo žingsnis po žingsnio pristatomos temos, kad 
besimokantieji įgytų kuo geresnių žinių apie jas. Mokytojas paaiškina 
seminaro tikslą ir skatina aktyvų besimokančiųjų įsitraukimą į visus 
mokymosi proceso etapus (tikslo nustatymas, programa, vertinimas). Viską 
palaiko interaktyvūs pristatymai, praktinis darbas ir svarbių elementų 
kartojimas. Tuomet mokytojas pateikia pratimus ir prašo besimokančiųjų 
išsakyti savo lūkesčius ir tikslus, galimus rūpesčius, požiūrį į turinį ir 
metodiką, kurios reikia laikytis. Mokymosi proceso metu mokytojas daro 

pakeitimus, kad patenkintų mokinių poreikius. 

Diena 1 

Sesija 1 
Grupės 

susipažinimas 

 

20 min 

 Mokytojo įžanga 

 Grupėje nustatykite mokymo kursų taisyklių rinkinį 
 Nustatykite vienas kito lūkesčius 

 Klausimynai ir vertinimas (Užduotis: Prieš mokymą) 

Sesija 2 
Ledlaužis 

 

25 min 

Dalyviai yra suskirstyti į poras. Kiekvienas partneris ima pokalbį su savo 
bendraamžiais apie kai kuriuos pagrindinius savo gyvenimo elementus (pvz., 
Ką jis / ji studijavo, ankstesnius darbus, pomėgius ir pan.). Tada jis / ji 
pristato savo poras likusiems mokymo programos dalyviams. Vykdydami šią 
veiklą, dalyviai geriau supranta, kaip pristatyti porą, o ne save, nes jiems gali 
būti gėda tai daryti. Jei tai nėra pirmas kartas, kai dalyviai susitinka vienas su 

kitu, vietoj pokalbio mokytojas gali naudoti apšilimo žaidimą (Pratimas: 
Supažindinkite su savo pora). 

Sesija 3 
Temos “e-

platformos” 

pristatymas 

 

45 min 

Mokytojas pristato plačiausiai naudojamas skaitmenines mokymosi 

platformas. Jis / ji taip pat pristato dalyviams vertinimo kriterijus, pagal 

kuriuos jie gali pasirinkti tinkamą švietimo platformą. Jie taip pat turėtų 
mokėti įvertinti sistemą, pagrįstą jos gebėjimu būti patogiam vartotojui, 
palaikyti pagrindinius ugdymo proceso principus ir kiek įmanoma ištikimiau 
parodyti klasės aplinką. 
Vertinimo kriterijų temos gali būti:  

 Techninės specifikacijos 

 Mokytojų aptarnavimo priemonės 

 Studentų aptarnavimo priemonės 

 Bendravimo priemonės 

 Sistemos valdymas 

 Kitos bendrosios savybės 
Pristatymas: E-platformos (dl-trainers.eu/handbook). 

Sesija 4 Šiame užsiėmime instruktorius supažindina besimokančius su pamokos 
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Pamokos ir 

viktorinos 

kūrimas Moodle 

platformoje 

 

180 min 

 

sukūrimu naudojant „Moodle“. Iš pradžių jis prašo kiekvieno besimokančiojo 
pasirinkti pamoką, kurią jie norėtų sukurti pagal savo specialybę. 
Tada treneris paaiškina, kad dalyviai gali sukurti labai paprastas sekas, 
naudodamos pamokos įrankį, arba gali sudaryti sudėtingas, daug šakų 
turinčias struktūras, kurios labai pritaikytų mokymąsi atsižvelgiant į studentų 
poreikius. Taip pat reikia paaiškinti, kad pamokoje gali būti pateikiamas 
turinys ir klausimai, kurie gali būti pritaikyti individualiems studentams be 
jokių tolesnių mokytojų įsikišimų. Tai gali būti naudinga, kai jie, pavyzdžiui, 
orientuojasi į jūsų kurso studentų klasę, kurios pagrindinių žinių lygio nesate 
tikri; Jūs galite nukreipti studentus naudodamiesi informacija, nurodydami 
mažiau žinių turinčius skaitymo būdus, kuriuos jie turėtų padaryti, kad 

pasivytų, arba nurodykite tiems, kuriems klausimų neįmanoma atsakyti, 
kreiptis pagalbos į savo dėstytojus. 
Po viktorinos instruktorius paaiškina, kad tai yra veikla, leidžianti mokytojui 
sudaryti viktorinas, apimančias įvairius klausimus, įskaitant kelių pasirinkimų 
variantus, atitikmenis, trumpų atsakymų variantus ir skaitinius klausimus. 
Mokytojas gali leisti keletą kartų bandyti viktoriną, klausimus pamaišydamas 
arba atsitiktinai parinkdamas iš klausimų banko. Galima nustatyti terminą. 
Kiekvienas bandymas pažymimas automatiškai, išskyrus esė klausimus, o 
pažymys įrašomas į pažymių knygą. Mokytojas gali pasirinkti, kada ir ar 
studentams bus pateiktos užuominos, atsiliepimai ir teisingi atsakymai. 
Galiausiai instruktorius pateikia viktorinų naudojimo pavyzdžius: 

● Kaip kurso egzaminą 

● Kaip mini testai užduotims skaityti ar temai pabaigti 
● Kaip egzaminų praktika naudojant klausimus iš ankstesnių egzaminų 

● Norėdami nedelsdami pateikti grįžtamąjį ryšį apie atlikimą 
● Savęs vertinimui 

Pratimas: „Moodle“ pamokos sukūrimas. 
Medžiaga: Pamokos „Moodle“ sukūrimas. 
Pratimas: viktorinos „Moodle“ sudarymas. 
Medžiaga: viktorinos „Moodle“ sukūrimas. 
Kanalas: „Moodle“ mokymo programa pradedantiesiems  
(dl-trainers.eu/handbook). 

Diena 2 

Sesija 1 
Pirmos dienos 

apžvalga 

 

20 min 

Pirmos dienos apžvalga, nuoroda į antrosios dienos temas. 
Instruktorius prašo savanorio dalyvio pasidaryti ankstesnės dienos apžvalgą. 
Tada jis turėtų susieti antrosios dienos mokymo temą. 

Sesija 2 
Padlet 

 

120 min 

Mokytojas skaito 10 minučių paskaitą apie Padletą ir jo naudojimą mokyme. 
Po to, kai jis prašo mokinių suskirstyti į 3-4 žmonių grupes ir: 

 Kiekviena komanda yra užregistruota „Padlet“ skelbimų platformoje. 
 Kiekviena komanda, naudodama paieškos variklį, ieško mažiausiai 

penkių švietimo platformų. 
 Pasidalinkite kiekvienos platformos naudingumu ir jos verte mokant 

kiekvieną dieną komandos puslapyje. 
Atsakęs į mokinių klausimus, mokytojas paprašo dalyvių atlikti susijusius 
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pratimus. 

Pratimas: „Padlet“ darbas internete. 
Pratimas: „Padlet“ yra mano draugas. 
Medžiagos: „Padlet“ naudojimo vadovas (dl-trainers.eu/handbook). 
Vaizdo įrašas: „Padlet“ įvadas (dl-trainers.eu/handbook). 

Sesija 3 
Kubbu 

 

60 min 

Šiame seminare mokytojas mokiniams parodo nemokamą el.platformą 
Kubbu. Mokytojas pradeda trumpai supažindindamas su galimybėmis, kurias 
platforma teikia kuriant kryžiažodžius, žaidimus ir pan., Kurie gali būti 
naudojami kaip mokymo dalis arba kaip savarankiškas mokymas. Jis / ji 
paaiškina besimokantiesiems, kad priežastis mokyti juos Kubbu yra 

lengvumas ir įvairovė kuriant veiklą. Jei kas nors niekada nėra sukūręs 
internetinės viktorinos, „Kubbu“ padeda tai padaryti per labai trumpą laiką. 
Seminaras prasideda pratimu (Pratimas: „Kubbu“ - žinių generatorius), 
kuris supažindina su registracija platformoje, pagrindiniu jos naudojimu ir kt. 

Pratimas: „Kubbu Divide“ veikla. 
Vaizdo įrašas: „Kubbu“ vadovėlis (dl-trainers.eu/handbook). 
Vaizdo įrašas: sukurkite interaktyvius pratimus su „Kubbu“. 

Įvertinimas 
 

20 min 

Šis scenarijus turėtų būti įvertintas prieš ir po jo. Dalyviai užpildo testą prieš / 
po. (Užduotis: Po mokymų) 

Šio įvertinimo tikslas - įvertinti dalyvių žinias ir įgūdžius prieš ir po 
mokymosi veiklos per e-mokymosi platformas, orientuojantis į pagrindinę 
idėją: internetinių pamokų „Moodle“ įgyvendinimas ir naudojimas 
(registracija internetu, mokymo medžiaga, darbas, asinchroninis ir 
šiuolaikiškas). bendravimas, bendradarbiavimas, vertinimas-egzaminas ir kt.) 

internetu. 

Nuorodos https://padlet.com/ 

https://kubbu.com/ 

www.learnbymoodle.com 
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MEDŽIAGA 
 
 

Pamokos Moodle platformoje kūrimas 
 

1. Savo naršyklėje surinkite adresą https://moodle.org/demo. 
2. Pasirinkite "Mount Orange School". 

 

 
 

3. Pasirinkite "Choose a Role", ir pasirinkite vaidmenį "Manager". 

 

 
 

4. Prisijunkite su vartotojo vardu: manager ir slaptažodžiu: moodle. 

 

2 

3 
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5. Pasirinkite "Site administration". 

 

 
 

6. Pasirinkite "Courses" . 

 

 
 

7. Pasirinkite "Add a new course". Pasirodžiusiame nustatymų ekrane mes modifikuojame 
parametrus, kurių buvo prašoma pagal žemiau pateiktą paveikslėlį. Jei jums reikia pagalbos 
arba nežinote apie konkretų nustatymą, bet kada galite pasirinkti klaustuko piktogramą ir 
pasirodis konkretaus nustatymo žinynas. 

4 

 

5 

7 

6 



42 

8. Turite suteikti pamokai pavadinimą «Lesson of surname name» kur turite parašyti savo pavardę 
ir vardą. 

 

 
9. Įveskite savo vardo inicialus kaip trumpąjį vardą. 
10. Pamoka turėtų būti trumpai aprašyta, kad besimokantieji norėtų ją lankyti.  

 
 

11. Nustatykite “Force Theme” kaip "Classic", “Force Language” kaip "English" ir “Number of 

Announcements”-5. 

 

 

12. Pasirinkite "Save and display". 

 

8 

9 

10 

11 
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13. Sveikinu, jūsų pirmoji „Moodle“ pamoka yra paruošta! 

 

 
 

 

„Moodle“ viktorinos kūrimas 
1. Spustelėkite pamoką, kurią sukūrėte ankstesnėje sesijoje. 

  

 
 

2. Suraskite “Course administration” ir pasirinkite "Turn editing on". 

 

12 

1 
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3. Pirmoje pamokos savaitėje pasirinkite "Add an activity or resource". 

 

 
 

4. Pasirinkite veiklos rūšį "Quiz" ir spustelėkite "Add". 

 

 
5. Duokite viktorinai pavadinimą ir parašykite apie ją. 

2 

3 

4 
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6. Pasirinkite "Save and display". Mūsų 
viktorina sukurta, bet be turinio. 

Pridėkime. Sukurkite du klausimus: 

'tiesa-netiesa' tipo klausimą ir 
klausimą su atsakymų variantais. 

7. Po to pasirinkite "Edit quiz". 

 

 

 

 

 

8. Pasirinkite "Add" ir "a new question". 

 

 
9. Pasirinkite klausimo tipą "True/False" ir po to pasirinkite "Add".  

 

 

10. Nurodykite savo klausimo pavadinimą ir parašykite jo tekstą, nustatykite numatytąjį ženklą 
ir teisingą atsakymą.  

5 

7 

8 
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11. Pasirinkite "Save changes". 

12. Pirmas klausimas paruoštas! Sukurkime dar vieną klausimą. Pasirinkite "Add" ir "a new 

question". 

 

 
 

13. Pasirinkite "Multiple choice question" ir "Add". 

14. Nurodykite klausimo pavadinimą ir parašykite klausimo tekstą.  

 
15. Parašykite atsakymus. 

 

10 

12 

14 
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16. Pasirinkite "Save changes". Sveikiname, jūsų pirmoji „Moodle“ viktorina yra paruošta! 

 
 

PRATIMAI 
 
 

Pristatyk savo porą 
 

Pratimo 
pavadinimas 

Pristatyk savo porą 

Tema “Ledlaužis” 

Įgyti įgūdžiai Žinios apie kitus mokymų dalyvius 

Grupės dydis 10 

Trukmė 25 min 

Medžiaga Pilnai įrengtas mokymo kambarys 

Apžvalga Būdas sužinoti reikiamą informaciją apie kitus dalyvius 

Tikslai Gauti reikiamą informaciją apie kolegas mokymo programoje (studijos, 

darbas, darbo kompiuteriu patirtis ir kt.).  

Pasiruošimas Dalyviai yra suskirstyti į poras. 

Nurodymai Dalyviai yra suskirstyti į poras. Kiekvienas partneris 5 minutes kalbasi su 

savo bendraamžiais apie keletą pagrindinių jo / jos gyvenimo elementų (pvz., 
Ką jis / ji studijavo, ankstesnius darbus, pomėgius ir pan.). Tada jis / ji 
pristato savo poras likusiems mokymo programos dalyviams. Vykdydami šią 
veiklą, dalyviai geriau supranta, kaip pristatyti porą, o ne save, nes jiems gali 
būti gėda tai daryti. 
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Apklausa ir 
vertinimas 

Pratybų pabaigoje paklauskite dalyvių, ar jie patenkinti gauta informacija 
apie kitus dalyvius. 

Patarimai Kurdami poras stenkitės sudėti žmones, kurie visai nepažįsta vienas kito. 
Galime pateikti konkretų klausimų rinkinį, kad būtume tikri, jog bus surinkta 
visa reikalinga informacija. 

 
Pamokos sukūrimas „Moodle“ 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Pamokos sukūrimas „Moodle“ 

Tema Moodle e-platforma 

Įgyti įgūdžiai  „Moodle“ pamokų kūrimas 

 Susipažinkite su „Moodle“ 

 Tobulinti skaitmeninius įgūdžius 

Grupės dydis 10 

Trukmė 120 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Pamokos sukūrimas elektroninėje platformoje „Moodle“. Kiekvienas dalyvis 

turi savo nešiojamąjį kompiuterį ir demonstracinę sąskaitą „Moodle“. 

Pratimas suteikia dalyviams pagrindinių žinių apie „Moodle“ pamokos 

kūrimą. 

Tikslai Pratimo tikslas yra pristatyti, kaip jie gali sukurti „Moodle“ pamoką. Dalyviai 
mokosi darydami.  

Pasiruošimas Instruktorius paaiškina dalyviams, kad ketinama naudoti demonstracinę 
„Moodle“ svetainę, kurią galima mokyti oficialioje „Moodle“ svetainėje. 

Nurodymai Instruktorius veda dalyvius žingsnis po žingsnio kuriant pamoką. Jis / ji 
paaiškina žingsnius ir tuo pačiu rodo juos ant projektoriaus, todėl dalyviai 
turi galimybę išgirsti ir pamatyti žingsnius projektoriaus ekrane.  
Medžiaga: Pamokos „Moodle“ sukūrimas.  

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar „Moodle“ yra platforma, kuri galėtų 
būti naudinga jų pamokų metu su mokiniais. Dalyviai pasakoja, kaip jie gali 
naudoti „Moodle“ savo domėjimosi srityje ir kokias pamokas, jų manymu, 
gali paruošti. 

Patarimai Mokytojas klausytojus pasodina taip, kad tie, kurie neturi patirties naudojant 

„Moodle“, sėdėtų šalia turinčio patirties dalyvio. 
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„Moodle“ viktorinos kūrimas 
 

Pratimo 
pavadinimas 

„Moodle“ viktorinos kūrimas 

Tema Moodle e-platforma 

Įgyti įgūdžiai  Viktorinos sukūrimas „Moodle“ 

 Susipažinkite su „Moodle“ 

 Padidinkite skaitmeninius įgūdžius 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Viktorinos sukūrimas „Moodle“ elektroninėje platformoje. Kiekvienas 
dalyvis turi savo nešiojamąjį kompiuterį ir demonstracinę sąskaitą „Moodle“. 

Pratimas suteikia dalyviams pagrindinių žinių apie viktorinos „Moodle“ 

sudarymą. 

Tikslai Pratimo tikslas yra pristatyti, kaip jie gali sukurti viktoriną apie „Moodle“. 

Dalyviai mokosi darydami.  

Pasiruošimas Instruktorius paaiškina dalyviams, kad ketinama sukurti viktoriną, remiantis 
demonstracine pamoka, kuri jau buvo sukurta „Moodle“. 

Nurodymai Instruktorius veda dalyvius žingsnis po žingsnio kuriant viktoriną. Jis / ji 
paaiškina žingsnius ir tuo pačiu metu rodo laiptelius projektoriaus pagalba, 

todėl dalyviai turi galimybę išgirsti ir pamatyti žingsnius projektoriaus 
ekrane. 

Medžiaga: viktorinos „Moodle“ sukūrimas. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar viktorina apie „Moodle“ gali būti 
naudinga jų pamokų metu su mokiniais. Dalyviai pasakoja, kokiais būdais 
gali naudotis viktorina (egzaminai, vertinimas, pratybos ir pan.) 

Patarimai Mokytojas klausytojus pasodina taip, kad tie, kurie neturi patirties naudojant 

„Moodle“, sėdėtų šalia turinčio patirties dalyvio. 

 
,,Padlet” darbas internete 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Padlet darbas internete  

Tema Padlet  

Įgyti įgūdžiai  Grupinis darbas internete 

 Virtualios lentos kūrimas 



50 

 Patobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 45 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Virtualių pamokų modeliavimas naudojant „Padlet“. Kiekvienas dalyvis turi 

savo nešiojamąjį kompiuterį ir sąskaitą Padlet. Pratimas parodytas ant 
bendros „Padlet“ lentos.  

Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip praktiškai naudoti Padlet. Dalyviai mokosi 
darydami. 

Pasiruošimas Mokytojas pateikia temą. Jis paaiškina, kad dalyviai turėtų užsirašyti pastabas 

ir aptarti vaizdo įrašą mažomis grupėmis. 

Nurodymai Visa klasė žiūri vaizdo įrašą: 
www.youtube.com/watch?v=iOUsiXgtHGQ 
Padalinkite klasę į mažas grupes po tris, po vieną dalyvį iš kiekvienos grupės 
suskaičiuokite minutes. Kiekviena grupė aptaria tai, ką jie jau žinojo, ko 
išmoko iš vaizdo įrašo, kas juos nustebino, į ką buvo atkreiptas dėmesys. 
Mokytojas sukuria puslapį „Padlet“ ir išsiunčia nuorodą mokiniams. Kadangi 
praktikantai, kurie kiekvienoje grupėje laikė minutes, skaitė jas priešais visą 
klasę, mokytojas ar dalyvis atkreipia dėmesį į bendras temas ir atsakymus. 
Turėtų būti aptarti klausimai ir atsakymai, taip pat kiekvienos grupės 
atsakymų skirtumai ir panašumai.  
Instruktorius prašo kiekvienos grupės įkelti dvi žinutes į „Padlet“ puslapį 
antraštėse „Ką mes jau žinojome“ ir „Ką mes išmokome“. 

Visa klasė padeda mokytojui nuspręsti, kaip sutvarkyti grupės užrašus 
„Padlet“ puslapyje. Mokytojas sukuria puslapį Padlete ir siunčia nuorodą 
mokiniams. Pratimas užbaigiamas paprašant besimokančiųjų atskirai rašyti 
trečiame lape, kurį sukuria mokytojas. Tai yra naujų žinių, įgytų jiems 
dalyvaujant šioje pratyboje, elementas. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar „Padlet“ galėtų būti naudinga jų 
pamokų metu su mokiniais. Dalyviai pasakoja, kaip jie gali naudotis „Padlet“ 

savo interesų srityje (mokymo kalba, projekto valdymas, bendravimas ir kt.) 

Patarimai Dalyviai bendrauja tik naudodamiesi „Padlet“ - jei nori pasidalinti savo idėja, 
turi ją užrašyti. Mokytojas skatina dalyvius pagalvoti apie tai, kokią pamokų 
dalį būtų galima pravesti per lentą. Jei grupė yra didesnė nei 10 žmonių, 
galite sukurti dvi komandas (dvi „Padlet“ lentas). Leiskite dalyviams 

įgyvendinti savo idėjas. 

 
Padlet yra mano draugas 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Padlet yra mano draugas 



51 

Tema Padlet  

Įgyti įgūdžiai  Pamokų kūrimas internete 

 Grupinis darbas internete  

 Virtualios lentos kūrimas 

 Patobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Virtualių pamokų modeliavimas naudojant „Padlet“. Kiekvienas dalyvis turi 

savo nešiojamąjį kompiuterį ir sąskaitą Padlet. Pratimas parodytas ant 
bendros „Padlet“ lentos.  

Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip praktiškai naudoti Padlet. Dalyviai mokosi 
darydami. 

Pasiruošimas Mokytojas gali atlikti šį pratimą, jei dalyviai turi pagrindinių žinių apie 
„Padlet“ lentos veikimą ir jei turi savo „Padlet“ sąskaitą. 

Nurodymai Mokytojas kuria „Padlet“, nustato pavadinimą, pagrindus, kalbą ir pan. Tada 
mokytojas paprašo dalyvių jų el.pašto, kurį jie naudojo prisiregistruodami 
prie šios priemonės. Jis kviečia kiekvieną dalyvį prisijungti prie savo Padlet. 
Po poros minučių visi turi prieigą prie tos pačios lentos. Padlet ekrano 

viduryje mokytojas atlieka “smegenų šturmą” tema - „Nuotolinis 

mokymasis“. 

(Temą gali nustatyti dalyviai). 
1 užduotis: Įveskite reikšmę į nuotolinį mokymąsi. Jie kartu turi sudaryti 
minčių žemėlapį. 
2 užduotis: Dalyviai (visi kartu) turi planuoti seminarus kitiems. Tema gali 
būti komunikacija internete ar kita svarbi NM tema. Jie turi naudotis 
„Padlet“. Tarp jų nėra žodinio bendravimo klasėje. Planą turėtų sudaryti visi.  

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar „Padlet“ galėtų būti naudinga jų 
pamokų metu su mokiniais. 
Dalyviai pasakoja, kaip jie gali naudotis „Padlet“ savo interesų srityje 
(mokymo kalba, projekto valdymas, bendravimas ir kt.) 

Patarimai Dalyviai bendrauja tik naudodamiesi „Padlet“ - jei nori pasidalinti savo idėja, 
turi ją užrašyti. 
Mokytojai skatina dalyvius pagalvoti apie tai, kokią pamokų dalį būtų galima 
atlikti per Padlet lentą. 
Jei grupė yra didesnė nei 10 žmonių, galite sukurti dvi komandas (dvi 

„Padlet“ lentas). Leiskite dalyviams įgyvendinti savo idėjas.  

 
 
 
 



52 

 
 
 

Kubbu – žinių generatorius 
  

Pratimo 
pavadinimas 

Kubbu – žinių generatorius  

Tema Kubbu  

Įgyti įgūdžiai  Viktorinos, kryžiažodžio ir mokomųjų žaidimų kūrimas internete 

 Generuoti ataskaitas ir analizuoti rezultatus 

 Tobulinti skaitmeniniai įgūdžiai  

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Internetinių viktorinų, žaidimų ir kt. kūrimas naudojant „Kubbu“. Kiekvienas 

dalyvis „Kubbu“ turi savo kompiuterį ir sąskaitą. 

Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip praktiškai naudoti „Kubbu“. Dalyviai 

mokosi darydami. 

Pasiruošimas Kiekvienas dalyvis turi kompiuterį ir prisijungimą prie interneto. 

Nurodymai Mokytojas prašo dalyvių prisijungti prie Kubbu www.kubbu.com 

Visas procesas atliekamas trimis paprastais žingsniais: 
 Pirmame etape užsiregistruokite mokytoju platformoje. 
 Antrame etape sukurkite paskyras studentams (iki 200 nemokamos 

versijos), atskirai arba grupėse: 

 
Skirtuke Studentai yra priemonės, leidžiančios stebėti jų eigą, siųsti jiems 
pranešimus ir informaciją, reikalingą jų paskyroms tvarkyti: 

 
Jei nenorime suasmenintų (pavardžių) paskyrų, galime sukurti grupes ir 
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pasiekti veiklą naudodami unikalų adresą ir atidarę naršyklėje. Grupės gali 
bendrinti papildomą mokymosi medžiagą ir failus skirtuke Failai: 

 
Be to, programa leidžia studentams susikurti savo sąskaitą, jei mokytojas 
leidžia.  

 Trečias žingsnis yra sukurti veiklą (žemėlapių sudarymas, 
klasifikavimas, kryžiažodžiai ir kt.) Ir apibrėžti naudojimo teises. 

Sukūrus veiklą, joje yra šios parinktys (statistika, teisių apibrėžimas, 
spausdinimas, skyros testas, kopijų kūrimas ir dalijimasis): 
 

 

 

 

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar „Kubbu“ galėtų būti naudinga jų 
pamokų metu su mokiniais. Dalyviai pasakoja, kaip jie gali naudoti „Kubbu“ 

savo interesų srityje (kalbos mokymas, projekto valdymas, bendravimas ir 
kt.) 

Patarimai Dalyviai pasirenka, kokia veikla jiems patinka ar kuri yra patogi jo dėstomam 
dalykui 

 
Kubbu veiklos 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Kubbu veiklos  

Tema Kubbu  

Įgyti įgūdžiai  Mokomųjų žaidimų kūrimas internet 
 Tobulinti skaitmeniniai įgūdžiai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Kompiuteris su kiekvieno dalyvio interneto ryšiu 

Apžvalga Internetinės viktorinos, žaidimų ir kt. kūrimas naudojant „Kubbu“. 

Kiekvienas dalyvis „Kubbu“ turi savo kompiuterį ir sąskaitą. 

Tikslai Pratimo tikslas yra parodyti, kaip praktiškai naudoti „Kubbu“. Dalyviai 

mokosi darydami. 
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Pasiruošimas Kiekvienas dalyvis turi kompiuterį ir prisijungimą prie interneto.  

Nurodymai Atlikdami šį pratimą, sukursime įrenginio, kurį naudojame įdėdami ar 
gaudami duomenis iš kompiuterio, atskyrimo veiklą. 
Mokytojas prašo dalyvių prisijungti prie „Kubbu“ naudodamiesi sąskaita, 
sukurta ankstesnę valandą. 
Mokytojas pasirenka "Activities". 

 

 
 

● Veiklos tipą pasirinkite "Divide" ir "Add activity" 

 

 
 

● Kitame etape surašome veiklos pavadinimą, surašome veiklos 
instrukcijas, apribojame laiką 10 min. Ir deklaruojame norimų grupių 
skaičių (2 grupės):  

 

● Kitas žingsnis yra duomenų langelių užpildymas. 

1 

2 
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● Galiausiai elementus priskiriame grupėms, pasirinkdami kiekvienos 
grupės spalvą. Pasirinkite "Save activity". 

 

 
 

Mūsų veikla Kubbu yra paruošta ir yra reikalingų priemonių jai valdyti.  

Apklausa ir 
vertinimas 

Mokytojas aptaria užduotis ir klausia, ar Kubbu galėtų būti naudingas jų 
pamokų metu su mokiniais. 
Dalyviai pasakoja, kaip jie gali naudoti „Kubbu“ savo interesų srityje ir kokia 
veikla, jų manymu, jiems yra patogesnė. 

Patarimai Dalyviai pasirenka, kokia veikla jiems patinka ar kokia yra patogi mokymo 

dalykui.  
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UŽDUOTIS 
 

 

 Prieš/Po įsivertinimo testas 
 

E-platforms  
 

Informacija apie dalyvį: 
 

Vardas:                             Pavardė 

  

Lytis:    Vyras               Moteris 

 

Amžius: 

 

Išsilavinimas:     Vidurinis                 Bakalauras            Magistras            Mokslų daktaras 

 

Drbo stažas: 

 

Prieš mokymus  
 

Klausimas  Įvertinimas  

Bendros žinios apie elektronines platformas  
1 2 3 4 5 

E-platformų naudingumas mokymo programoje 
1 2 3 4 5 

Jaučiuosi patogiai vykdydamas internetinius procesus 
(registracija, bendravimas, mokymas ir pan.) 

1 2 3 4 5 

Žinios apie sinchroninio ir asinchroninio mokymo 

priemones 
1 2 3 4 5 

Žinios apie priemones, skirtas bendradarbiauti ir dirbti 
internete su mokiniais 

1 2 3 4 5 

Naujų technologijų svarba suaugusiųjų švietime 
1 2 3 4 5 

Kiek jūs tikėjote, kad edukacinė programa jums padės 
praktiniais klausimais, susijusiais su jūsų darbu 

1 2 3 4 5 

Kiek jūs tikėjote, kad edukacinė programa padės 
patobulinti jūsų profesinius įgūdžius 

1 2 3 4 5 

 

Įvertinimas: 1=blogas         2=patenkinamas        3=geras         4=labia geras        5=puikus 
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Informacija apie dalyvį: 
 

Vardas:                             Pavrdė: 
 

Po mokymų  
 

Klausimas  Įvertinimas 

Bendros žinios apie elektronines platformas  
1 2 3 4 5 

E-platformų naudingumas mokymo programoje 
1 2 3 4 5 

Jaučiuosi patogiai vykdydamas internetinius procesus 

(registracija, bendravimas, mokymas ir pan.) 
1 2 3 4 5 

Žinios apie sinchroninio ir asinchroninio mokymo 
priemones 

1 2 3 4 5 

Žinios apie priemones, skirtas bendradarbiauti ir dirbti 
internete su mokiniais 

1 2 3 4 5 

Naujų technologijų svarba suaugusiųjų švietime 
1 2 3 4 5 

Kiek edukacinė programa jums padėjo praktiniais 
klausimais, susijusiais su jūsų darbu 

1 2 3 4 5 

Kiek edukacinė programa padėjo patobulinti jūsų 
profesinius įgūdžius 

1 2 3 4 5 

 

 

Įvertinimas: 1=blogas         2=patenkinamas        3=geras         4=labia geras        5=puikus 
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SKYRIUS IV.                            
MULTIMEDIJOS IŠTEKLIAI 

 

SCENARIJUS 
 

Veiklos 
pavadinimas 

Seminaras 

Tema Multimedijos švietimo ištekliai mokymuisi ir internetiniam mokymui 

Veiklos 
santrauka 

Norėdami perduoti pranešimą besimokančiajam, daugialypės terpės 
technologijos apima interaktyvius kompiuterio elementus: grafiką, tekstą, 
vaizdo įrašą, garsą ir animaciją. Mokytojai / pedagogai / dėstytojai perduoda 
savo idėjas besimokantiesiems naudodamiesi programomis su skaitmeniniais 

ir spausdintais elementais. 

Šis seminaras paaiškina, kaip pasirinkti iš daugybės ir naudoti kai kuriuos 
daugialypės terpės išteklius, siūlomus nuotoliniame mokyme. Tai apima 
daugialypės terpės mokymo išteklius, kurie gali palengvinti nuotolinio 

mokymo ir mokymosi procesą, pavyzdžiui, tinklaraščiai, garso įrankis 
„Kaizena“, žodžių debesų generatorius „Wordle“. Dalyviai turi galimybę 
išplėsti savo žinias apie autorių teisių taisykles, susijusius su interneto 
daugialypės terpės išteklių naudojimu internetinei veiklai.  

Trukmė 10 valandų 

Amžiaus grupė Suaugusieji, turintys patirties rengti kai kuriuos mokymus / seminarus, bet 

turintys mažai skaitmeninių įgūdžių. Žmonės, kurie niekada nebandė dėstyti 
internete. 

Veiklos tikslai  Susipažinti su dabartinėmis daugialypės terpės išteklių, kuriuos 
galima naudoti švietimo tikslais, teikiamomis galimybėmis NM. 

 Gerinti pedagogų, kaip daugialypės terpės išteklių, nuotolinio 
mokymo galutinių vartotojų, mokymo kokybę. 

 Pristatyti ir praktikuoti keletą daugialypės terpės išteklių kūrimo 
įrankių, tokių kaip minčių žemėlapiai, tinklaraščiai, vaizdo įrašai, 
garso įrašai. 

 Išmokti naudotis daugialypės terpės ištekliais pagal autorių teisių 
taisykles. 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai 

Veiklos 
įgyvendinimo 

metodika 

Mokymai organizuojami kompiuterių laboratorijoje, kur kiekvienas dalyvis 
dirba asmeniniame kompiuteryje. Mokytojas naudoja daugialypės terpės 
medžiagą pateikdamas ir demonstruodamas. Dalyvių įgūdžiai lavinami 
atliekant individualius ar grupinius pratimus kompiuteriu. 

Didelis dėmesys skiriamas praktinei veiklai, turint kuo mažiau teorijos. 
Mokytojas palaiko dalyvius, jei jiems kyla sunkumų naudojantis įrankiu 
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internete, jei nėra vertimo į gimtąją kalbą. Seminaro dalyvių žinios 
tikrinamos prieš sesiją naudojant testą ir dviejų dienų seminaro pabaigoje. 
Pirmos dienos pabaigoje vyksta diskusija, apibendrinanti ir patvirtinanti, kaip 

dalyviai įsisavino pateiktą medžiagą. 
Temos žinioms pateikti ir įtvirtinti naudojami šie metodai: 

 Protų šturmas 

 Demonstracija 

 Savarankiškas darbas 

 Darbas porose 

 Diskusija 

 Mokytis darant 

 Praktiniai pratimai 

Priemonės ir 
madžiaga 

 Kiekvienam dalyviui skirta vieta kompiuterių kabinete 

 Multimedija ir ekranas 

 Interneto ryšys 

 Pristatymai su pagrindine informacija šia tema 

 Pateiktų daugialypės terpės išteklių pavyzdžiai ir demonstracinės 
versijos 

  Pratimai 

Eiga Seminaras prasideda įžanga į temą ir tęsiasi „ledlaužio“pratimais. Pagrindinis 

tikslas yra integruoti visus dalyvius ir sukurti gerą atmosferą darbui. Po 
apšilimo pristatomos temos, kad besimokantieji įgytų žinių apie jas. Viską 
palaiko interaktyvūs pristatymai, praktinis darbas ir svarbių elementų 
kartojimas. 

Diena 1 

Sesija 1 
 

Susipažinimas 

15 min 

Jei mokytojas pirmą kartą susitinka su grupe, jis / ji 

turėtų paruošti savęs pristatymą naudodamas 
daugialypės terpės įrankį, kuris galėtų būti geras 
įvadas į temą ir tuo pačiu metu daugialypės terpės 
šaltinio pavyzdys. 
Prisistatymo naudojant žodį debesies generatorius 
(www.wordart.com) pavyzdys pateiktas 

paveikslėlyje dešinėje. 
Mokytojas pristato temos tikslus, trumpai apžvelgia turinį ir įgūdžius, kuriuos 
dalyviai turėtų ugdyti seminaro metu. Galimo pateikimo pavyzdys pateiktas 
toliau pateiktoje nuotraukoje (kuri taip pat padaryta naudojant žodį debesų 
generatorius wordart.com) ir gali padėti atlikti “smegenų šturmo” veiklą 
temos turinyje.  

Paveikslėlis 1 ir 2: dl-trainers.eu/handbook. 
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Mokytojas prašo besimokančiųjų užpildyti internetinę anketą, kad patikrintų 
savo žinias ta tema, kurios jie mokysis. 

Užduotis: Įvertinkite savo skaitmeninius įgūdžius (prieš seminarą). 

Sesija 2 
 

Apšilimas: 
Pristatykite save 

su „Wordle“ 

70 min 

Mokytojas paaiškina įrankį „Wordle“, kuris naudojamas temai pristatyti, ir 

pateikia mokiniams pirmą praktinį pratimą (Medžiagos: Žodžių debesies 
kūrimas „Wordle“). Paruoškite trumpą savęs pristatymą naudodami 
„Wordle“ ir pasidalinkite su grupe (Pratimas: prisistatykite naudodamiesi 
„Wordle“). 
Mokytojas skiria laiką užduočiai atlikti (50 min.). Dalyviai individualiai dirba 
su užduotimi ir ją įvykdę pristato grupei. Besimokantieji dalijasi savo pirmąja 
naujo įrankio naudojimo patirtimi, galimybėmis ją naudoti ugdymo procese. 

Sesija 3 
Pagrindiniai 

daugialypės 
terpės ištekliai  

 

50 min 

 

 

Mokytojas tęsia seminarą trumpa diskusija „Kas yra daugialypės terpės 
ištekliai?“ Jis / ji pateikia besimokančiajam diskusijos klausimus: 

 Kas yra multimedija? Ar galite tai apibrėžti savo žodžiais? 

 Kokius daugialypės terpės išteklius žinote? 

 Kurias daugialypės terpės šaltinio kūrimo priemones jūs žinote? 

 Kokie daugialypės terpės išteklių komponentai naudojami švietime? 
Mokytojas apibendrino informaciją, gautą iš dalyvių, lentoje. Po diskusijos 

bus atlikta trumpa apklausa, siekiant išsiaiškinti, ar dalyviai naudoja 
daugialypės terpės priemones kasdieniame gyvenime ir darbe. Suteikite 
erdvės ir palaikykite dalyvius, kad jie galėtų dalytis savo patirtimi, ir 
skatinkite juos būti aktyviais bei įsitraukusiais. 
Tada mokytojas trumpai apžvelgia dažniausiai naudojamus daugialypės 
terpės išteklius e.Mokyme, nurodo daugialypės terpės išteklių naudojimo e-

Mokyme pranašumus ir jo trūkumus (Pristatymas: Daugialypės terpės 
ištekliai nuotoliniam mokymuisi). (dl-trainers.eu/handbook) ). 
Užsiėmimo pabaigoje mokytojas išmėgina daugialypės terpės tipus ir 
daugialypės terpės išteklius, kad įtvirtintų naują besimokančiųjų informaciją. 
(Medžiaga: Viktorina „Multimedijos ištekliai“). Besimokantieji gali 

patikrinti rezultatus, užpildę viktoriną, ir pasikonsultuoti su mokytoju. 

Sesija 4 
 

Multimedijos 

šaltinio kūrimas 

 

80 min 

Užsiėmimas prasideda minčių, skirtų daugialypės terpės ištekliams, apie 
kuriuos dalyviai žino, kurti, idėja. Suteikite erdvės ir palaikykite dalyvius, 
kad jie galėtų dalytis savo patirtimi, ir skatinkite juos būti aktyviais bei 
įsitraukusiais. Mokytojas apibendrina iš dalyvių surinktą informaciją 
interaktyviame minčių žemėlapyje. Temos minčių žemėlapį galima rasti 
adresu: www.mindmeister.com/1294066462/multimedia-resources-tools. 

Tada jis pristato dažniausiai naudojamas priemones, skirtas sukurti įvairių 
rūšių išteklius, kurie yra prieinami nemokamai arba nėra labai brangūs ir gali 
būti naudojami NM (Pristatymas: Daugialypės terpės ištekliai 
nuotoliniam mokymuisi). (dl-trainers.eu/handbook) ). 
Mokytojas išsamiai paaiškina, kaip naudotis internetine priemone 
„Mindmeister“ www.mindmeister.com (Metarials: MindMeister tutorial) 
ir suteikia besimokantiesiems praktinės veiklos poromis (Exercise: 
Multimedia Resources Tools. Mind map). Mokytojas prašo dalyvių 
nubrėžti daugialypės terpės tipų ir jų darbe naudojamų priemonių planą, 
pridėti savo sukurtų daugialypės terpės šaltinių pavyzdžių ir pasidalyti juo su 
grupe. Mokytojas skiria 60 min. atlikti užduotį.  



61 

Jis / ji padeda besimokantiesiems registruotis svetainėje ir kurti žemėlapius 
naudojantis internetinėmis instrukcijomis. Sukūrę minčių žemėlapius, grupė 
dalijasi jais ir aptaria dažniausiai naudojamas multimedijos priemones. 

Sesija 5 
 

Dienos sesijų 
įvertinimas 

 

10 min 

 

Mokytojas prašo besimokančiųjų apmąstyti dienos veiklą. Apmąstymai 
galėtų būti rengiami žodžiu, kai kiekvienas dalyvis atsakys į pateiktus 
klausimus: 

 Kokių naujų dalykų išmokote? 

 Kas tau buvo įdomiausia? 

 Kurį daugialypės terpės šaltinį norėtumėte išmokti dirbti ateityje? 

Taip pat galima paprašyti besimokančiųjų atsakyti į klausimus raštu arba 
naudojant spalvotus lipnius užrašus, kad būtų sudaryti trys plakatai su 
atsakymais. 

Diena 2 

Sesija 1 
Pirmos dienos 

santrauka 

 

10 min 

Mokytojas inicijuoja ankstesnės veiklos metu pateiktos medžiagos peržiūrą, 
pateikdamas klausimus, kurie padeda patikrinti išmoktą informaciją: 

 Kas yra daugialypė terpė? 

 Kokios yra daugialypės terpės išteklių rūšys? 

 Kur galite rasti daugialypės terpės išteklius? 

 Kokius įrankius galite naudoti kurdami įvairius daugialypės terpės 
įrenginius: tekstą, grafiką, animaciją, vaizdo įrašą, garsą? 

Sesija 2 
Multimedijos 

mokymo 

ištekliai.  
Garso įrašo 

kūrimas 

 
70 min 

Mokytojas supažindina su tema pristatydamas garso šaltinių kūrimo įrankius, 
nurodo, kodėl garsas yra naudingas ir svarbus DL mokytojams ir 
besimokantiesiems. Išsamiai paaiškinta daugialypės terpės priemonė 
„Kaizena“, naudojama kuriant mokytojų garso komentarus apie 

besimokančiųjų rašymo užduotis (Medžiagos: Kaip pradėti naudotis 
Kaizena įrankiu). Tada mokytojas kviečia besimokančius asmeniškai 
praktikuoti įrankį (Pratimas: Garso šaltinio kūrimas). Naudokite įrankį 
„Kaizena“, kad praktikuotumėte komentarų rašymą užduotims 
besimokantiesiems. Mokytojas padeda besimokantiesiems naudotis 

priemone, teikdamas individualią paramą. Dalyviai pasidalino patirtimi atlikę 
įrankio naudojimą. 

Sesija 3 
Multimedijos 

mokymo 

ištekliai.  
Kuriame 

tinklaraštį. 
90 min  

 

Šiais laikais dienoraščio rašymas yra labai populiarus būdas dalytis idėjomis, 
bendrauti ir pateikti informaciją kitiems žmonėms. Jis plačiai naudojamas 
švietime. Mokytojas, dirbantis per atstumą su besimokančiaisiais, turėtų 
naudoti šią priemonę perteikdamas informaciją besimokantiesiems. 
Mokytojas supažindina su tema pristatydamas dienoraščius, jų naudojimą 
NM ir kokias priemones galima naudoti tinklaraščiams kurti. Mokytojas 
prašo besimokančiųjų internete rasti mokomųjų tinklaraščių pavyzdžių. 
Besimokantieji suranda ir pasirenka vieną, kad galėtų išsamiai išnagrinėti, 
aptarti su kitais besimokančiais idėją naudoti internetinius dienoraščius 
švietimo tikslais. Kitas žingsnis yra individualus darbas sukurti tinklaraštį. 
Mokytojas pateikia instrukcijas ir veda dalyvius į tinklaraščio kūrimo procesą 
(Pristatymas: Kaip sukurti ir valdyti tinklaraščio turinį (dl-
trainers.eu/handbook)). Sukurkite savo tinklaraštį savo tema ir pasidalykite 
vienu įrašu, pateikdami nuorodą į projekto svetainę dl-trainers.eu. (Pratimas: 
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Internetiniai dienoraščiai). Mokytojas naudoja PP pristatymą, norėdamas 
padėti besimokantiesiems kurti tinklaraštį „WordPress.com“. Kiekvienas 

besimokantysis individualiai dirba asmeniniame kompiuteryje ir, jei jam kyla 

sunkumų, tariasi su mokytoju. Besimokantieji sukuria savo paskyras 

svetainėje ir parašo pirmuosius pranešimus apie dalyvavimą projekto 
dirbtuvėse. Savo skelbimuose jie turėtų nurodyti projekto interneto adresą 
http://dl-trainers.eu/index.html. Besimokantieji dalijasi savo tinklaraščių 
nuorodomis vieni su kitais ir parašo bent vieną komentarą apie kitų 
besimokančiųjų tinklaraščius. Besimokantieji dalijasi naujo įrankio 
naudojimo patirtimi, galimybėmis ją naudoti ugdymo procese. 
Kai dalyviai užbaigia procesą, jų paprašoma pasidalyti rezultatais su grupe. 

Mokytojas inicijuoja diskusiją, kokia buvo sunkiausia užduoties dalis ir ką 
besimokantieji norėtų sužinoti daugiau apie tinklaraščio turinio valdymą. 

Sesija 4 
Daugialypės 

terpės išteklių 
autorių teisės 

 

40 min 

 
 

Pradėdamas temą mokytojas inicijuoja diskusiją „Kodėl DL mokytojai turėtų 
žinoti autorių teisių įstatymus?“ dalyviams suteikiama erdvė reikšti ir dalytis 
savo idėjomis. Jis (ji) besimokantiesiems pateikia trumpą visų paskelbtų 
daugialypės terpės išteklių naudojimo ir autorių teisių pažeidimų, kurie galėtų 
įvykti nežinant autorių teisių įstatymus, autorių teises (medžiaga: Viktorina 
„Autorių teisės“). 
Mokytojas apžvelgia rezultatus ir tęsia temos pristatymą, daugiau dėmesio 
skirdamas klausimams, į kuriuos besimokantieji atsakė neteisingai atlikdami 

testą, paaiškina „Creative Commons“ licencijas (Pristatymas: Creative 
Commons (dl-trainers.eu/handbook) ). 

Sesija 5 
Įsivertinimas 

 

10 min 

Mokytojas prašo besimokančiųjų užpildyti klausimyną po sesijos, kad būtų 
galima įvertinti kiekvieno mokinio padarytą pažangą (užduotis: Įvertinkite 
savo skaitmeninius įgūdžius po seminaro). 

Grįžtamasis 
ryšys 

 
5 min 

Mokytojas prašo besimokančiųjų apmąstyti dienos veiklą. Apmąstymai 
galėtų būti rengiami žodžiu, kai kiekvienas dalyvis atsakys į pateiktus 
klausimus: 

 Kokių naujų dalykų išmokai? 

 Kas tau buvo įdomiausia? 

 Kokį daugialypės terpės šaltinį norėtumėte išmokti kurti? 
Mokytojas prašo besimokančiųjų užpildyti klausimyną apie atliktus pratimus 
(Užduotis: Pratimų vertinimas). 

Nuorodos Daugialypės terpės ištekliai 
https://www.slideshare.net/prithvirajm89/multimedia-38300784 

https://www.slideshare.net/azira96/chapter-1-introduction-to-multimedia 

https://en.m.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Computer_Information_Sys

tems/Multimedia 

Autorių teisės 

https://www.teachingcopyright.org/ 

https://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 

Tinklaraštis 

https://www.theedublogger.com/edublogs-beginners-getting-started/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fv0aKypLi4Q 
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Audio įrankiai 
https://www.kaizena.com/ 

https://help.kaizena.com/kaizena-for-google-docs/faq/using-kaizena-with-

google-classroom 

 
MEDŽIAGA 

 
 

Žodžių debesies kūrimas „Wordle“ 
 

Žingsnis 1. Eikite į „Word Cloud“ svetainę http://www.wordle.net ir (1) atsisiųskite .exe failą, įdiekite 
jo darbalaukio versiją „Mac“ arba „Windows“ kompiuteryje vykdydami pateiktas instrukcijas. 

 
 

Žingsnis 2. Atidarykite įdiegtą įrankį ir 
pradėkite kurti savo žodžių debesį: 

1. Spustelėkite "Your text" ir surinkite bet 

kokį tekstą ar atskirus žodžius.  
2. Spustelėkite "Wordle" ir redaguokite 

savo žodžių debesį pasirinkdami 
„Šriftas“, „Maketas“ arba „Spalva“. 

Rezultatą pamatysite tuoj pat.  

3. Jei spustelėsite mygtuką "Randomize", 

jūs pakeisite savo “žodžių debesies” 

išvaizdą. Tuomet pats įrankis siūlo jums 
įvairius žodžio debesies paveikslėlio 
variantus. 

 

 

 

1 
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4. Spustelėkite "Go" kai gausite jums patinkančio teksto atvaizdą ir išsaugokite jį kaip PNG failą. 

Jį taip pat galima atspausdinti. 
5. Viktorina "Daugialypės terpės ištekliai" 

 

1. Kuris teiginys teisingai apibūdina daugialypės terpės terminą: 
a) Tai tas pats, kas tekstų apdorojimas, nes ji taip pat tvarko tekstą. 

b) Tai tas pats, kas televizijos programa, nes abu garsai ir judantys paveikslėliai 
c) Tai tas pats, kas vaizdo įrašas, nes abu klausimai susiję su garso ir vaizdo medžiagos 

pasirinkimu 

d) Nė vienas iš aukščiau minėtų. 
Atsakymas: d 

2. “CBT” anglų kalboje reiškia: 

a) Kompiuterinis mokymas 

b) Kompiuterinis mokymas 

c) Kompiuterinis mokymas 

d) Visi šie dalykai 
Atsakymas: c 

3. Animacija yra dviejų tipų. Ji yra: 
a) Statinis ir dinaminis 

b) Lėtas ir judantis 

c) Elementas ir kelias 

d) nė vienas iš šių 

Atsakymas: c 
4. Kaip jūs vadinate procesą kurdami savo pristatymą? 

a) dizainas siužetinė  
b) linija 
c)  plėtra 
d)  Išdėstymas 

Atsakymas: b 
5. ______________________ reiškia bet kokio tipo programas ar pristatymus, susijusius su daugiau 
nei vieno tipo laikmenomis, tokiomis kaip tekstas, grafika, vaizdo įrašas, animacija ir garsas.   

a) Vykdomasis failas 

b) Kompiuterinė leidyba 

c) Daugialypė terpė 

d) Hipertekstas    

Atsakymas: c    

6.  Vienas iš daugialypės terpės trūkumų yra: 
a) savikaina 

b) pritaikomumas 

c) tinkamumas 

d) reliatyvumas    

Atsakymas: a 
Viktoriną taip pat galite rasti internete: https://forms.gle/Byascw1hJZnR72G29 
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MindMeister pamoka 
 

Interaktyvus įrankis „MindMeister“ yra internetinis minčių žemėlapių redagavimo įrankis. Jis 
naudojamas mintims kurti, idėjoms plėtoti ir dalintis, pastaboms užrašyti, patraukliai suplanuoti 

projektą ir atlikti daug daugiau kūrybinės veiklos. Galite dirbti internete naudodami „Linux“, 

„Windows“ ir „Mac OS“, neatsisiuntę į savo kompiuterį. Kurdami minčių žemėlapį galite jį pasiekti 
interneto naršyklėje. Atlikite veiksmus ir sukurkite savo minčių žemėlapį bet kokia norima tema. 
1 žingsnis. Eikite į svetainę https://www.mindmeister.com, prisiregistruokite „Google“ ar 

„Facebook“ paskyroje ir vykdykite instrukcijas, kad sukurtumėte minčių žemėlapį. 
 

2 žingsnis. Išspausdinkite savo temos 
pavadinimą. 
 

3 žingsnis. Pridėkite temų ir 
pradėkite kurti savo žemėlapį.  
 

4 žingsnis. Pridėkite tiek temų, kiek 
reikia. Kiekviena tema gali turėti savo 
potemes, kurios sukurtos vienodai. 

 

5 žingsnis. Redaguokite žemėlapį, 
kad jis taptų akivaizdžiai patrauklus: pakeiskite spalvą, šriftą, pridėkite kitų reikalingų elementų. 

 

6 žingsnis. Bendrinkite jį ir gaukite nuorodą arba įdėjimo 
kodą, kurį norite naudoti savo tinklaraštyje ar svetainėje.  

 

 

 

 
Kaip pradėti naudotis Kaizena įrankiu 

 
Norėdami praktikuoti įrankį, pirmiausia eikite į 
svetainę https://app.kaizena.com. 
 

1 žingsnis. Prisiregistruokite naudodami „Google“ 

arba Kaizena paskyrą. 
Šioje instrukcijoje mes registruojamės Kaizena, 
taigi įveskite el.paštą ir sukurkite slaptažodį. 
 

2 žingsnis. Norėdami pradėti kurti grįžtamąjį ryšį, 
pasirinkite „mokytojo“ vaidmenį. 
 
3 žingsnis. Sukurkite savo profilį užpildydami 
prašomus duomenis. Turėtumėte pridėti savo 
mokyklą, jei jos nerandate sąraše. Išsaugokite 
duomenis ir tęskite savo profilio kūrimą 
spustelėdami „Kitas“. 
 

Jei turite klausimų, galite pasikonsultuoti 
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internete. Piktograma, esanti dešiniajame kampe lango apačioje, atidarys pokalbio langą. 
 

4 žingsnis. Spustelėję 

„Atlikta“, pateksite į mokymo programos langą. Ten turėsite pirmąją įrankio 
praktiką. 
5 žingsnis. Patvirtinkite savo sąskaitą el. Paštu ir galėsite treniruotis naudodamiesi 
įrankio instrukcija bei išbandyti įvairias mokytojui prieinamas funkcijas. Norėdami 

pradėti naudotis mokymo programa, turėtumėte įterpti tekstą, kurį komentuosite naudodamiesi įrankiu. 
Pavyzdinė grupė leidžia išbandyti įrankį ir atlikti praktiką su įsivaizduojama studentų grupe.  

 
 

Prieš atlikdami pavyzdinius mokymus, turėtumėte žinoti įrankio lango elementus: 

 

 

Pranešimai 

Jūsų profilis 

Įgūdžiai 

Pamokos 

Grupės 
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Pagrindinis langas atrodo taip: 

 
Pasirinkę visus grupės narius, galėsite nusiųsti pranešimą visiems grupės nariams. Galite sukurti savo 
pamoką spustelėję piktogramą „Pamoka“. Galite stebėti savo mokinių įgūdžių pažangą. Straipsnių apie 
įrankio naudojimą rinkiniai yra po ranka, kai spustelite „Pagalbos vadovus“. Jei jums reikia dar kartą 
peržvelgti vadovėlį, eikite į 
„Nustatymai“ ir jūs jį rasite. 
Norėdami pradėti naudoti įrankį savo 
klasėms, turėtumėte sukurti savo 

grupę. 
 

Taigi naudokite piktogramą „Grupės“ ir 

sukurkite savo. Galite pakviesti 

besimokančius prisijungti prie jūsų 
grupės, bet jūs pats negalite 
prisijungti prie jos kaip 

besimokantysis. Kurdami grupę turėtumėte pasirinkti: dalyką, pažymį, grupės pavadinimą ir paspausti 
mygtuką „Kurti grupę“. 

 

 
Jūs gaunate kodą, kuriuo besimokantieji gali dalintis. Gaunate instrukcijas PDF formate, kurias keliais 

būdais galite nusiųsti besimokantiesiems kartu su kodu. 

Pagalbos vadovai 

Išsiregistravimas 

Nustatymai 

Parašyti žinutę 
visai grupei 

Pradėti 
naują 
pokalbį

Jūsų pavyzdinė grupė 
mokymuisi 
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Transliavimo lango elementai: 

Transliacija siunčia pranešimą kiekvienam mokytojo ir visų grupės narių pokalbiui. 
Tai transliacijos langas ir pagrindiniai jo elementai: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Eidami į „Nustatymus“ galėsite pridėti ar pašalinti grupės narius. 

 
 

Naudodamiesi įrankiu galite mokytis kartu su pavyzdine grupe, jei įsitikinsite, kad juo naudojatės 

realiose situacijose, komentuojate besimokančiųjų užduotis, ruošiate savo pamokas, kviečiate 
besimokančius dirbti su įrankiu. 

Viktorina „Autorių teisės“ 
1. Kai asmuo ar žmonių grupė ką nors sukuria, jie tampa šio darbo autoriais. Ar teiginys yra teisingas? 

Pridėti rinkmeną 

Pamokos Tekstas ir URL Garsas 
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 a) taip  b) ne 

 Atsakymas: a 

2. Ar leidžiama kopijuoti kompiuterio programinę įrangą? 

a) Galima kopijuoti tik nekomercinę programinę įrangą. 

b) Negalima nukopijuoti jokios programinės įrangos. 

c) Kopijuoti galima tik bendro naudojimo programinę įrangą. 

d) laisvai galima kopijuoti tik kompiuterių programinę įrangą, kurią leidžia autoriai. 
 Atsakymas: d 

3. Kuris teiginys teisingai apibūdina autorių teisių apsaugos etiketę? 

a) skliausteliuose yra raidė C, autorių teisių savininko vardas ir pavardė bei pirmojo išleidimo 
metai  

b) skliausteliuose yra raidė R, autorių teisių savininko vardas ir pavardė bei pirmojo išleidimo 
metai 

 Atsakymas: a 

4. Muzikos parduotuvėje įsigijote mėgstamos grupės kompaktinį diską. Perkėlėte mėgstamas dainas į 
kompiuterį ir pasidalinote jomis su 5 geriausiais draugais. Ar pasielgei teisingai? 

 a) taip  b) ne 

 Atsakymas: Ne. Su savo šeimos nariu galite bendrinti tik vieną egzempliorių. 
5. Iš „Flickr.com“ „Creative Commons“ (CC) fondo atsisiuntėte kelias vietinių įmonių nuotraukas. Jūs 
taikote specialios fotografo CC licencijos taisykles ir jas naudojate savo skaitmeniniame vaizdo įraše 
apie smulkųjį verslą. Ar elgiatės teisingai? 

a) taip  b) ne 

Atsakymas: a 

6. Autorių teisės reikalingos norint užsidirbti autoriams ir apsaugoti juos nuo jų darbų pavogimo.  

 a) Taip  b) Ne 
Atsakymas: Ne. Autorių teisės buvo įsteigtos siekiant skatinti mokslo, švietimo ir meno plėtrą. 
7. Kas yra plagiatas? Perskaitykite keturis teiginius ir pasirinkite teisingą. 

a) kai kurių universitetų naudojamos teisingos nuorodų dėstymo programinės įrangos 
pavadinimas.  

b) nuoroda į autorių teisių saugomą kūrinį. 
c) Melagingos atminties sindromas.  

d) Kieno nors kito darbo naudojimas nenurodant, iš kur jis atsirado 

 Atsakymas: d 

8. Autorių teisių statusas suteikiamas tik gerai žinomiems autoriams: 

 Tiesa.  Netiesa . 

 Atsakymas: Netiesa. 

9. Internetinis tekstas, vaizdai, transliacijos, vaizdo įrašai ir muzika interneto svetainėse, wiki, 
tinklaraščiuose ir socialinių tinklų svetainėse yra saugomi autorių teisių. 
 Tiesa.  Netiesa . 

 Atsakymas: Tiesa 

10. Ar teisėta naudoti muziką, saugomą autorių teisių, kaip garso takelį namų vaizdo įrašui, kurį kuriate 
ir norite įkelti į vaizdo platformą? 

 a) taip b) ne 

 Atsakymas: b 

 

Viktoriną taip pat galite rasti internete: https://forms.gle/vf3hjibfHFfSn1Aq9 

 
PRATIMAI 
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Prisistatykite naudodami "Wordle" įrankį 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Prisistatykite naudodami "Wordle" įrankį 

Tema Multimedijos švietimo šaltiniai mokymuisi ir mokymui internetu 

Įgyti įgūdžiai Naudokite žodžių debesų generatorių temos pristatymui, „smegenų šturmui“ 

ir kt. 

Grupės dydis 10 

Trukmė 50 min 

Priemonės Kompiuteris, internetas, projektorius, ekranas, popieriaus dalomoji medžiaga 
su vadovu, kaip dirbti su „Wordle“ įrankiu kiekvienam besimokančiajam. 

Apžvalga Interaktyvi priemonė „Wordle“ padeda pristatyti temą, kūrybingai skatinti 
protų audrą, pristatyti save pristatant ir pan. 

Tikslai Pristatyti save naudojantis interaktyvia priemone „Wordle“. 

Pasiruošimas Visi kompiuteriai turėjo būti įdiegę „Wordle“ vykdomąjį failą iš 
http://www.wordle.net ir prisijungę prie interneto. 

Instrukcija Išdalinkite kiekvieno besimokančiojo įrankio „Wordle“ vadovą. 
Paprašykite besimokančiųjų vadovautis žinynu ir paruošti trumpą pristatymą, 
naudodamiesi šiuo įrankiu, ir pasidalinti su grupe. Paruoškite mažiausiai 3 
egzempliorius naudodami skirtingus šriftus, spalvas, išdėstymą ir kt. 
Besimokantieji individualiai dirba naudodamiesi kompiuteriu. Baigęs darbą, 
kiekvienas besimokantysis prisistato parodydamas sukurtus žodžių debesies 
pavyzdžius. 
 

Kiti besimokantieji gauna informaciją iš pristatymo ir bando papasakoti apie 
pranešėjo asmenybę. Kiekvienas besimokantysis pateikia pranešimą tuo 
pačiu būdu. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Besimokantieji dalijasi savo pirmąja naujo įrankio naudojimo patirtimi, 
galimybėmis ją naudoti ugdymo procese. 
Veikla vertinama naudojantis internetine apklausa ir paliekant komentarą. 
www.manoapklausa.lt/apklausa/1123453093/ 

Patarimai 
vykdytojams 

Įdėkite įrankį prieš dirbtuvę kiekviename kompiuteryje. Paruoškite 
dalomuosius dalykus, kad besimokantiesiems būtų lengviau dirbti su nauju 
įrankiu. 
Skirkite pakankamai vietos besimokantiesiems kurti prezentacijas ir pasitarti, 

jei kam nors kyla sunkumų. 

 
Multimedijos išteklių įrankiai. Minčių žemėlapis 
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Pratimo 
pavadinimas 

Multimedijos išteklių įrankiai. Minčių žemėlapis 

Tema Multimedijos švietimo šaltiniai mokymuisi ir mokymui internetu 

Įgyti įgūdžiai Kurkite internetinius minčių žemėlapius idėjoms plėtoti ir dalintis, įdomiai ir 
kūrybingai pateikite idėjas besimokantiesiems 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Priemonės Kompiuteris, internetas, projektorius, ekranas. 

Apžvalga Interaktyvus įrankis „MindMeister“ yra internetinis minčių žemėlapių 
redagavimo įrankis. Jis naudojamas mintims kurti, idėjoms plėtoti ir dalintis, 
pastaboms užrašyti, patraukliai suplanuoti projektą ir atlikti daug daugiau 
kūrybinės veiklos. Kurdami minčių žemėlapį galite jį gauti interneto 
naršyklėje.  

Tikslai Išmokti naudotis įrankiu kuriant internetinius minčių žemėlapius 

Pasiruošimas Visi kompiuteriai turi turėti interneto ryšį. 

Instrukcija Padalinkite besimokančius poromis. Paprašykite jų pasidalyti informacija 
apie daugialypės terpės tipus ir priemones, kurias jie naudoja darbe, ir 

nubrėžkite bendrą minčių žemėlapį. Nurodykite pateiktų įrankių naudojimo 
privalumus ir trūkumus. 
Pridėkite multimedijos šaltinių, kuriuos sukūrėte savo pamokoms, pavyzdžių. 
Paprašykite jų naudoti internetinį įrankį „Mindmeister“, kad sudarytų minčių 
žemėlapį adresu https://www.mindmeister.com. Pasidalykite savo minčių 
žemėlapiu su visomis grupėmis ir sužinokite dažniausiai naudojamus 
įrankius. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Besimokantieji dalijasi naujo įrankio naudojimo patirtimi, galimybėmis ją 
naudoti ugdymo procese. 

Veikla vertinama naudojantis internetine apklausa ir paliekant komentarą. 
 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123453093/ 

Patarimai 
vykdytojams 

Interneto ryšys turėtų būti geras ir spartus. Skirkite pakankamai vietos 

besimokantiesiems susikurti savo minčių žemėlapius ir pasitarti, jei kam nors 
kyla sunkumų. 
 

 
Garso šaltinio kūrimas 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Garso šaltinio kūrimas 
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Tema Multimedijos švietimo šaltiniai mokymuisi ir mokymui internetu 

Įgyti įgūdžiai Padaryti garso komentarą, įvertinantį besimokančiųjų užduotis. 

Grupės dydis 10 

Trukmė 40 min 

Priemonės Kompiuteris, internetas, projektorius, ekranas, popieriaus dalomoji medžiaga 
su įrankio „Kaizena“ vadovu. 

Apžvalga Tinkamai naudojant, garso įrašas yra labai galingas švietimo šaltinis. 
Mokytojai gali naudoti skaitmeninį garsą norėdami sudominti mokinius. Tai 
puikus būdas pasiekti studentus bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje 
naudojantis internetu. 

Tikslai Naudoti įrankį „Kaizena“ praktikai kurti komentarus mokiniams, rašantiems 
užduotis. 

Pasiruošimas Besimokančiųjų prašoma bent vieną užduotį atlikti „Word“ dokumente, kuris 

bus naudojamas atliekant užduotį. 

Instrukcija Kiekvienam besimokančiajam mokytoja paskirsto dalomuosius dalykus su 

instrukcijomis, kaip dirbti su įrankiu „Kaizena“. Besimokantieji individualiai 

dirba kompiuteriuose ir praktikuoja įrankį. 
Pirmiausia besimokantieji registruojasi ir sukuria savo paskyras „Kaizena“ 

platformoje. Mokytojas prašo besimokančiųjų atsiųsti užduotį, kurią jis / ji 
atnešė kiekvienam grupės nariui. 
 

Kiekvienas besimokantysis turėtų pareikšti garso įrašą apie kiekvieną gautą 
užduotį, ją įrašyti ir pasidalyti su grupės nariu, kuris jam atsiuntė užduotį. 
Tokiu būdu kiekvienas besimokantysis komentuoja 9 užduotis. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Besimokantieji dalijasi naujo įrankio naudojimo patirtimi, galimybėmis ją 
naudoti ugdymo procese. 

Veikla vertinama naudojantis internetine apklausa ir paliekant komentarą. 
 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123466950/ 

Patarimai 
vykdytojams 

Paruoškite dalomuosius dalykus, kad besimokantiesiems būtų lengviau dirbti 
su nauju įrankiu. 
Skirkite pakankamai vietos besimokantiesiems išbandyti naują įrankį ir 
pasikonsultuoti, jei kam nors kyla sunkumų. 
 

 

 
Dienoraščiai 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Dienoraščiai 
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Tema Multimedijos švietimo šaltiniai mokymuisi ir mokymui internetu. 

Įgyti įgūdžiai Kurti tinklaraštį švietimo tikslais ir valdyti jo turinį. 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Priemonės „WordPress“, kompiuteris, internetas, projektorius, ekranas, PP vadovas. 

Apžvalga Šiais laikais dienoraščio rašymas yra labai populiarus būdas dalytis idėjomis, 
bendrauti ir pateikti informaciją kitiems žmonėms. Jis plačiai naudojamas 
švietime. Mokytojas, dirbantis per atstumą su besimokančiaisiais, turėtų 
naudoti šią priemonę perteikdamas informaciją besimokantiesiems. 

Tikslai Norėdami išmokti WordPress.com kurti tinklaraštį ir jį valdyti  

Pasiruošimas Parengti PP pristatymą su vadovu, kaip sukurti tinklaraštį ir valdyti jo turinį. 

Instrukcija Mokytojas naudoja PP pristatymą, norėdamas padėti besimokantiesiems kurti 
tinklaraštį „WordPress.com“. Kiekvienas besimokantysis individualiai dirba 

asmeniniame kompiuteryje ir, jei jam kyla sunkumų, tariasi su mokytoju. 

Besimokantieji sukuria savo paskyras svetainėje ir parašo pirmuosius 
pranešimus apie dalyvavimą projekto dirbtuvėse. 
Savo pranešimuose jie turėtų nurodyti projekto interneto adresą  
http://dl-trainers.eu/index.html.  
 

Besimokantieji dalijasi savo tinklaraščių nuorodomis vieni su kitais ir parašo 
bent vieną komentarą apie kitus besimokančiųjų tinklaraščius. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Besimokantieji dalijasi naujo įrankio naudojimo patirtimi, galimybėmis ją 
naudoti ugdymo procese. 

Veikla vertinama naudojantis internetine apklausa ir paliekant komentarą. 
 

www.manoapklausa.lt/apklausa/1123466950/ 

Patarimai 
vykdytojams 

Paruoškite „Power Point“ pristatymą, kaip susikurti paskyrą ir paskelbti įrašą, 
kad besimokantiesiems būtų lengviau dirbti su nauju įrankiu. 
 

Skirkite pakankamai vietos besimokantiesiems išbandyti naują įrankį ir 
pasikonsultuoti, jei kam nors kyla sunkumų. 
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UŽDUOTIS 
      

 

Įvertinkite savo skaitmeninius įgūdžius (prieš seminarą)  
 

Prieš pradėdami seminarą, įvertinkite savo skaitmeninius įgūdžius. 
1. Jūsų vardas ir pavardė: 
2. Jūsų lytis:  

  Vyras  Moteris 

3.Jūsų amžius: 
4. Jūsų išsilavinimas: 
  Vidurinis    Bakalauras Magistras MD Kita 

5. Jūsų darbo patirtis švietime: 
  Iki 3 metų Nuo 3 iki 10 metų 10 metų ir daugiau 

6. Institucija kur dirbate yra: 

  Universitetas/kolegija  Mokykla/gimnazija NVO/Asociacija  

  Suaugusiųjų mokykla/įstaiga  Kita 

7. Ar pasitikite savimi dirbdami internete?  

8. Ar esate patenkintas tuo, kaip prisistatote internete?  

9. Ar žinote daugialypės terpės šaltinių, naudingų mokant nuotoliniu būdu?  

10. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kuriuos naudojate kurdami tekstą internete? 

11. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kuriuos naudojate kurdami garso turinį? 

12. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kurie sudarytų žodžių debesis? 

 

Prašome įvertinti savo skaitmeninius įgūdžius, kai 5 yra aukščiausias balas, o 1 - žemiausias balas, 
norint įvertinti savo žinias. 
 

 1 2 3 4 5 

Jūs žinote, kokį skaitmeninį pėdsaką paliekate internete, ir galite jį valdyti      

Galite pasirinkti tinkamą įrankį, kad galėtumėte sukurti informaciją, kurią 
norite paskelbti internete 

     

Jūs žinote, kaip teisėtai naudoti internetinius išteklius savo pamokoms      

Jūs žinote įrankius garso šaltiniams kurti      

Jūs žinote įrankius tekstiniams ištekliams kurti      

Jūs žinote, kokio tipo daugialypės terpės išteklius galite rasti internete      

Jūs žinote, kaip susikurti savo tinklaraštį      

Jūs žinote įrankius žodžių debesiui sukurti      

Jūs žinote CC licencijas ir tai, ką jie jums leidžia       

 
Dėkojame, kad dalyvavote mūsų projekte! 
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Įvertinkite savo skaitmeninius įgūdžius (po seminaro) 
 

Įvertinkite savo skaitmeninius įgūdžius po seminaro. 
  

1. Jūsų vardas ir pavardė: 
2. Jūsų lytis:  

  Vyras  Moteris 

3.Jūsų amžius: 
4. Jūsų išsilavinimas: 
  Vidurinis    Bakalauras Magistras MD Kita 

1. Jūsų darbo patirtis švietime: 
  Iki 3 metų Nuo 3 iki 10 metų 10 metų ir daugiau 

2. Institucija kur dirbate yra: 

  Universitetas/kolegija  Mokykla/gimnazija NVO/Asociacija  

  Suaugusiųjų mokykla/įstaiga  Kita 

3. Ar pasitikite savimi dirbdami internete?  

4. Ar esate patenkintas tuo, kaip prisistatote internete?  

5. Ar žinote daugialypės terpės šaltinių, naudingų mokant nuotoliniu būdu?  

6. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kuriuos naudojate kurdami tekstą internete? 

7. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kuriuos naudojate kurdami garso turinį? 

8. Ar galėtumėte įvardyti įrankius, kurie sudarytų žodžių debesis? 

 

Prašome įvertinti savo skaitmeninius įgūdžius, kai 5 yra aukščiausias balas, o 1 - žemiausias balas, 
norint įvertinti savo žinias. 

 

 1 2 3 4 5 

Jūs žinote, kokį skaitmeninį pėdsaką paliekate internete, ir galite jį valdyti      

Galite pasirinkti tinkamą įrankį, kad galėtumėte sukurti informaciją, kurią 
norite paskelbti internete 

     

Jūs žinote, kaip teisėtai naudoti internetinius išteklius savo pamokoms      

Jūs žinote įrankius garso šaltiniams kurti      

Jūs žinote įrankius tekstiniams ištekliams kurti      

Jūs žinote, kokio tipo daugialypės terpės išteklius galite rasti internete      

Jūs žinote, kaip susikurti savo tinklaraštį      

Jūs žinote įrankius žodžių debesiui sukurti      

Jūs žinote CC licencijas ir tai, ką jie jums leidžia       

 
Dėkojame, kad dalyvavote mūsų projekte! 
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Grįžtamasis ryšys apie pratimus 
 

Jūs dalyvaujate projekto „NM mokytojo tobulėjimo kelias“ seminare, kurio tema „Multimedijos 

švietimo šaltiniai mokymuisi ir internetiniam mokymui“. Įvertinkite pratimus, kuriuos atlikote mokymų 
metu. Jūsų nuoširdi nuomonė padės mums patobulinti mūsų projektą ir padaryti jį geresnį. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kiek naudingas buvo Pratimas 1vystant jūsų skaitmeninius gebėjimus? 

 

Visai nenaudingas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Labai naudingas 

 

2. Jūsų komentarai apie pratimą. 
 

1. Kiek naudingas buvo Pratimas 2 vystant jūsų skaitmeninius gebėjimus? 

 

Visai nenaudingas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Labai naudingas 

 

2. Jūsų komentarai apie pratimą. 
 

1. Kiek naudingas buvo Pratimas 3 vystant jūsų skaitmeninius gebėjimus? 

 

Visai nenaudingas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Labai naudingas 

 

2. Jūsų komentarai apie pratimą. 
 

1. Kiek naudingas buvo Pratimas 4 vystant jūsų skaitmeninius gebėjimus? 

 

Visai nenaudingas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Labai naudingas 

 

2. Jūsų komentarai apie pratimą. 
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V. SKYRIUS                                   
LAIKO PLANAVIMAS  

 

 

SCENARIJUS 
 

 

Veiklos 

pavadinimas  
Laiko valdymas  

Tema Grupės valdymas per veiklos individualizavimą ir diferencijavimą bei 
susitarimų laikymąsi pamokoje. Efektyvus laiko planavimas 

Veiklos 

santrauka  

Mokytojas turi suprasti, kad jo žinias šiandien dažnai gali pranokti 
pačių mokinių žinios. Todėl mokytojai privalo nuolatos tobulėti ir nestovėti 
vietoje. Jų esminė pareiga – organizuoti įvairiapusį ugdymo procesą, skatinti 
diskusijas pamokų metu, mokyti vaiką mąstyti, ieškoti informacijos ir įgyti 
žinių. Šiais laikais išmaniosios technologijos yra būtinas ugdymo 
komponentas. Žinoma, vaikų mokymas be interneto ar kompiuterio 
įmanomas, tačiau atsižvelgiant į dabartines tendencijas, tai nėra efektyvu. 

Skaitmeninės technologijos yra įrankis, įgalinantis ir praturtinantis mokytojo 
darbą ir to mokytojas turi išmokti., nes tai pagyvina ugdymo procesą ir 
gerina pasiekimus.                         

Nuotoliniu būdu ir susitikimuose mokysimės suprasti kaip pasirengti 

diferencijuotas ir individualizuotas užduotis, susiplanuoti pamokos laiką, 
tinkamai parinkti mokymo metodus, kurie padėtų mokytojui dirbti klasėje, 
valdyti klasę ir rasti kontaktą su mokiniais.  

            Mokytojas sužinos: 
 Kaip diferencijuoti; 

 Kaip individualizuoti; 

 Kaip planuoti laiką; 
 Kaip valdyti klasę per susitarimus. 

Trukmė 10 valandų 

Amžiaus grupė  Suaugusieji, turintys patirties atliekant tam tikrus mokymus / seminarus, bet 

turintys mažai skaitmeninių įgūdžių. Žmonės, kurie niekada nebandė dėstyti 
internete. 

Veiklos tikslai  Sužinoti apie veiklos individualizavimą ir diferencijavimą dirbant grupėse bei 
efektyvų laiko  planavimą 

Nurodymai veikloms 

Veiklos 

vykdymo 

metodika 

Mokymai organizuojami kompiuterių laboratorijoje, kur kiekvienas dalyvis 
dirba asmeniniame kompiuteryje. Mokytojas naudoja daugialypės terpės 
medžiagą pateikdamas ir demonstruodamas. Dalyvių įgūdžiai lavinami 
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atliekant individualius ar grupinius pratimus kompiuteriu. Didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas praktinėms bendroms užduotims kompiuteriuose, 
praktinei veiklai, turint kuo mažiau teorijos. Mokytojas turėtų padėti 
dalyviams, jei jiems kyla sunkumų praktikuojant įrankį internete, kur nėra 
vertimo į gimtąją kalbą. Dienos pabaigoje vyksta diskusija, apibendrinanti ir 
patvirtinanti, kaip dalyviai įsisavino pateiktą medžiagą. 
Temos pateikimo metodai yra šie: 

 Minčių lietus 

 Demonstravimas 

 Individualus darbas 

 Darbas poromis 

 Darbas grupėse 

 Diskusijos 

 Mokymasis bendradarbiaujant  

Įrankiai   Kiekvienam dalyviui kompiuteris 

 Multimedija 

 Interneto ryšys  
 Power Point pristatymai 

 Pavyzdžiai to, kaip veikia siūlomas „įrankis“ 

Procesas Seminaras prasideda įžanga į temą panaudojant ledlaužio metodą. Pagrindinis 
tikslas yra įjungti visus dalyvius ir sukurti gerą atmosferą darbui. Po apšilimo 
pristatomos temos, kad besimokantieji įgytų žinių apie jas. Pateikiami  
pristatymai, praktinės užduotys, pakartojami svarbūs dalykai.  

1 diena 

1 Sesija 

Įvadas  
 

10 min 

Jei su grupe susitinkama pirmą kartą mokytojas  turėtų prisistatyti 
naudodamas daugialypės terpės įrankį, kuris padarytų įvadą į temą. 
Mokytojas pristato temos tikslus, trumpai apžvelgia turinį ir įgūdžius, kuriuos 
dalyviai turėtų įgyti mokymų metu.  

2 Sesija 

Apšilimas  
 

35 min 

Dalyviai dirba grupėse ir suranda tris pagrindinius aspektus, kurie apibūdina 
individualizavimą, diferencijavimą ir individualų ugdymą interneto 
puslapiuose. Turėtų būti trumpas pristatymas  (Prezentacija: Individualus. 

Diferencijuotas. Individualizuotas mokymas (dl-trainers.eu/handbook)). 

Pratimas: Diferencijuotas, individualizuotas ir individualus mokymas. 

3 Sesija 

Pagrindinės 
medžiagos 

pristatymas  
 

150 min 

Seminaras tęsiamas pristatant individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo  
skirtingų mokslininkų sukurtus apibrėžimus ir trumpą šių sąvokų atsiradimo 
istoriją.  (Medžiaga: Mokymo diferencijavimas pamokoje) .                    
Trumpai apžvelgiama schema  individualizavimo ir diferencijavimo mokantis 

bendradarbiaujant. (Medžiaga: keturios diferencijavimo galimybės taikant 
mokymąsi bendradarbiaujant). Mokytojas taip pat trumpai analizuoja 

santykį tarp individualaus ugdymo ir ugdymo grupėse. Dalyviai gali 
įsivertinti kaip jie sugeba individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą klasėse.  
(Užduotis: Apklausa „Diferenciacija, taikoma pamokose“). Leiskite 

dalyviams laisvai reikšti savo mintis, dalyvauti diskusijoje,  dalintis savo 
patirtimi.  
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Medžiaga: Individualizuotas mokymas. 

Medžiaga: Ryšys tarp individualaus ugdymo ir ugdymo grupėse 

Užduotis: Apklausa "Individualizavimo taikymas pamokoje" 

Pratimas: Apklausa "Individualizavimo taikymas pamokoje" 
Kartu su mokytojais analizuosime visiškai diferencijuotos pamokos 
ypatumus: 

□ Naujos medžiagos dėstymą  
□ Žinių įtvirtinimą  
□ Kartojimą ir  apibendrinimą.  

 

Kalbėsime apie pamokas, kurių atskiros dalys diferencijuotos ir aptarsime 
ypatumus: 

□ Naujos medžiagos dėstymą  
□ Žinių įtvirtinimą  
□ Kartojimą ir  apibendrinimą.  

Aptarsime diferencijavimo metodus taikomus  pamokoje. Aptarsime 

individualizavimo, diferencijavimo ir individualaus mokymo  įtaką mokinių 
mokymuisi ir sėkmei mokykloje.  Yra skirtumas tarp individualaus, 
diferencijavimu bei individualizavimu paremtu mokymu.  Pirmasis yra į 
besimokantįjį orientuotas, o  kiti yra orientuoti į mokytojus. Panašu, kad 
švietime yra painiavos ir daug diskusijų apie šių trijų terminų skirtumus ir 
panašumus, bei jų įtaką besimokančiajam. Kartu su mokytojais aptarsime 
šiuos skirtumus.  
Video: Koks besimokantysis esate (dl-trainers.eu/handbook). 

Video: Koks Jūsų mokymosi stilius (dl-trainers.eu/handbook).  
Apžvelgsime  septynis skirtingus mokymosi stilius ir sužinosime, kuris 
mokymosi stilius būdingas mums. Kiekvienas mokosi skirtingai. Ar jums 
kada nors teko sėdėti ir žiūrėti į knygą, žodžius ir nieko nesuprasti? Taip gali 
būti todėl, kad tai nėra jūsų mokymosi stilius. Svarbu išsiaiškinti kaip mes 
mokomės ir kokį mokymosi stilių pasirinkti, kad išmoktume geriau, 
pasirinktume tinkamus metodus. Šiame vaizdo įraše aptariami pagrindiniai 
mokymosi stiliai: 

• Loginis – taip besimokantieji renkasi logiką ir samprotavimus. 
• Socialinis - besimokantieji mėgsta dirbti grupėse arba su kitais žmonėmis 

• Asmeninis - besimokantieji mėgsta dirbti vieni ir mokytis patys. 

Dalyviai turi 5 minutes savo stiliui nustatyti. 

 

Pratimas: Mokymosi stilius. 

4 Sesija 

Žinių 
įtvirtinimas  

 

70 min 

 

Tinkamas mokymo (-si) metodų pasirinkimas leidžia tinkamai organizuoti 
klasės darbą, o svarbiausia siekti gerų mokinių pasiekimų.  Nėra prastų, 
netinkamų metodų, tačiau yra metodų, kurie nėra tinkami mokyti konkrečių 
dalykų ar įgyti specifinių kompetencijų. Taip pat yra metodų, netinkamų 
konkretiems mokiniams. Mokymosi metodai turėtų būti parinkti atsižvelgiant 
į mokinių mokymosi stilius. Kadangi vaikai mokosi spręsdami konkrečias 
problemas, mokytojo užduotis yra paskatinti juos įsitraukti į naują veiklą, kur 
mokytojui gali padėti  jo taikomi aktyvūs mokymo metodai. 
 

Prezentacija: Aktyvaus mokymosi metodai (dl-trainers.eu/handbook). 
Sunku greitai nustatyti ir įvertinti, ar besimokantysis klasėje elgiasi tam tikru 
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būdu dėl mokymosi sunkumų ar dėl savireguliacijos stokos. Kas atsitinka 
pirmiausia - netinkamas elgesys, nesugebėjimas atlikti užduočių, dėmesio 
stoka ar nepaklusimas mokytojo nurodymams? Ką mokytojas gali padaryti 
klasėje, kad motyvuotų mokinius? 

Vyksta diskusijos. Mokytojo ir studentų sutartis susijusi su elgesiu, kurį 
reikia aptarti. 

Pratimas: Mokinių pastiprinimas. 
Užduotis: Praktinė užduotis grupėms "Mokinių pastiprinimas“. 

5 Sesija 

Kartojimas, 

apibendrinimas, 

dienos 

įsivertinimas 
 

35 min 

 

 

Dalyviai žiūri trumpą filmą apie diferenciaciją (Video: Diferencijavimas 

mokyme ir mokymesi (dl-trainers.eu/handbook)). Šis vaizdo įrašas 
padeda mokytojams sukurti veiksmingą, įtraukią mokymosi aplinką, kuria 
mokytojas siekia mokinių sėkmės ir stengiasi patenkinti visų mokinių 
poreikius. Kiekvienas mokinys  yra unikalus ir nusipelno mokymo, kuris 

viršija „vieno kurpalio tinkančio visiems ribas“. Šis vaizdo įrašas paaiškina, 
kaip pasirinkti tinkamus darbo metodus mokant skirtingų poreikių vaikus.  
Po filmo vyksta refleksija. Dalyviai žiūri trumpą apie diferencijavimą, 
individualizavimą bei individualų mokymą (Video:  Diferencijuotas. 

Individualizuotas. Individualus (dl-trainers.eu/handbook)  ). 
Po filmo vyksta refleksija.  

Dalyviai atlieka žinių pasitikrinimo testą.  (Užduotis: apklausa „ar aš 
atsižvelgiu į kiekvieną  mokinį“) 

Mokytojas prašo besimokančiųjų apžvelgti pirmosios dienos veiklą. 
Kiekvienas dalyvis gali atsakyti žodžiu: 

□ Kokių naujų dalykų išmokote? 

□ Kas tau buvo įdomiausia? 

□ Kaip galite patobulinti savo darbą? 

2 diena 

1 Sesija 
Pirmos dienos 

santrauka  

 

10 min 

Aptariam mokytojų savijauta, pasiteiraujama kaip sekėsi  po pirmosios 
dienos pastebėti mokinių skirtumus, bandyti pritaikyti diferencijuoto ir 

individualizuoto ugdymo principus pamokoje. Aptariama ar mokytojai 

suspėjo pastebėti mokinių mokymosi stilių skirtumus. Gal mokytojas 
nusistatė, kiek kokiu stiliumi yra besimokančiųjų jų bent vienoje iš klasių, 
kurioje moko mokytojas?  

 

 2 Sesija  

Apšilimas  
25 min  

Grupės apšilimo pratimas “Vandens pilstymas” . 

Pratimas: Vandens pilstymas. 

Session 3 
Pagrindinės 
medžiagos 
dėstymas  

 

210 min 

Dirbdami klasėje mokytojai susiduria su šių dienų vienu iš iššūkių - 

netinkamai besielgiančiais mokiniai. Jiems būtina suvaldyti klasę ir išdėstyti 
mokomąją medžiagą. Svarbu susidėlioti prioritetus. Mokytojui svarbu 
suprasti  ir išmanyti tokius dalykus kaip: 

● Mokinių netinkamo elgesio priežastis 

● Netinkamo elgesio tikslus 

● Auklėjimo stilius 

● Klasių tipologiją 
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● Elgesio kontrolės metodus bei strategijas 

● Taisykles, kurių reikėtų paisyti mokytojui  
● Ką gali padaryti mokytojas klasėje?  
● Mokytojo ir mokinio sutartis klasėje.   

Šiuos dalykus ir aptarsime pagrindinės sesijos dalyje.  
Prezentacija: Grupės valdymas (dl-trainers.eu/handbook). 
Vyksta diskusija. Pabandykime aptarti ir įsivertinti kas gi vyksta mūsų 
klasėje ir atlikime užduotį: 
Pratimas: Elgesio sutartis.  
 

Klasės valdymo stiliai yra suskirstyti į keturis skirtingus stilius: autoritarinį, 
humanistinį, liberalųjį ir abejingą.  (Video: Klasės valdymo stiliai (dl-
trainers.eu/handbook) ). Šis pamokos video vaizdžiai  pristato įvairius 
klasės valdymo stilius pedagogams, kad būtų galima pasilyginti su jų pačių 
valdymo stiliumi. Autoritarinis klasių valdymo stilius yra žinomas dėl griežto 
taisyklių taikymo, tačiau labai nedaug įtraukia mokinius. Pamoka tęsiama 
autoritetingu (humanistiniu) stiliumi, kai mokytojai tuo pat metu  

kontroliuoja savo mokinius ir jais  rūpinasi. Vienas mažiausių įtakos turintis 
stilius ugdyme - abejingas. Šis stilius parodo, kad mokytojas nelabai rūpinasi 
savo mokiniais ir nekontroliuoja jų elgesio. Galiausiai pasiaukojantis 
(liberalus) mokytojas, kuris rūpinasi mokiniais, tačiau neturi jokių elgesio 
lūkesčių, klasės taisyklių ar procedūrų. Šis vaizdo įrašas skirtas padėti 
pedagogams tapti geresniais mokytojais.  

Aptarkime, kokias 5 pagrindines taisykles galėtume įsivesti su mokiniais 
savo klasėje, kurios būtų veiksmingos ir pagelbėtų valdyti padėtį klasėje. 
Kokius taikote susitarimus su mokiniais? Grupėje po penkis įvertinkite 
labiausiai pritaikomą ir veikiantį susitarimą(-us) su mokiniu (-iais). 

Pratimas : Klasė . 
 

Po to besimokantieji aptaria ir išsiaiškina savo kompetencijas „tvarkyti“ savo 

laiką. Pabandykite sudaryti savo darbų sąrašą, kurį dabar prisimenate. 
Pratimas: Mano užduotys. 
 

Požiūris į laiką, galimybė tinkamai paskirstyti laiką yra lemiamas veiksnys, 
nuo kurio priklauso daugybė rezultatų ir pasiekimų. Laiko planavimas tampa 
vis svarbesnis sprendžiant ne tik asmenines žmogaus laiko problemas, bet ir 
didinant veiklos efektyvumą. Laiko sąnaudų kontrolė ir analizė leidžia 
nustatyti laiko praradimo šaltinius ir rasti papildomų galimybių taupyti laiką.  
Tai leidžia nustatyti, kokio svarbumo yra darbas, kaip greit neatidėliojant jį 
reikia atlikti, ar darbas sudėtingas ir ar jam atlikti reikalinga daug laiko ir 
kaip jį susiplanuoti.  
Kartu su mokymų vedėju dalyviai aptaria laiko planavimo ir racionalaus 

panaudojimo metodus, laiko „vagis“, įvertina savo sugebėjimus planuoti 
laiką ir efektyviai jį naudoti atliekant praktines užduotis. Jie taip pat aptaria, 
kaip diferenciacija, individualios užduotys mokiniams ir mokymosi metodai 
klasėje gali padėti planuoti veiklą, išvengti streso, skubos ir nusivylimo darbu 
bei kasdienine veikla. 

 

Prezentacija: Laiko planavimas.  
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4 Sesija  
Žinių įtvirtinimas  

 

 

45 min 

Svarbiausia yra nuspręsti pakeisti tai, ką darote, jei dabartinis elgesys 
neleidžia jums skirti brangaus laiko prioritetams ar tam, kas susiję su 
nustatytais tikslais. 

Pratimas: Ar Jūs atidėliotojas?  
Pratimas: Įsivertinimas " Ar Jūs atidėliotojas? " 

Pratimas: Laiko vagys. 
Gebėjimas neutralizuoti „Laiko vagis“, planuoti laiką, galimybė 
diferencijuoti ir individualizuoti užduotis mokiniams klasėje yra menas. Tai 
išmokus, auga mokytojo savivertė, padidėja jo  darbo motyvacija, jis/ ji 
jaučiasi geriau, išvengiama konfliktų ir streso. 
 

Pratimas: Perlų žvejas . 
Pratimas: Kai aš buvau perlų žvejas.  
Pratimas: Perlų traiškytojas.  
Pratimas: Kai aš buvau perlų traiškytoju.  
 

Įsivaizduokite, kad kiekviena akimirka suteikia galimybę sukurti ryškų 
gyvenimo įvykį, kuris teiktų pasitenkinimą, akimirka, kuri yra turtinga ir 
kupina įvykių DABAR. Trumpai tariant, „Perlas“. Jei gyvenime ieškome 
perlų, esame perlų žvejai. Perlų žvejai linkę į daugelį dalykų žiūrėti teigiamai 
ir net sudėtingiausiose situacijose mato išeitį. Jie visada žvelgia į savo 
stipriąsias puses, dalijasi žiniomis ir gebėjimais su kitais, yra malonūs 
aplinkiniams žmonėms, kalba ir elgiasi pozityviai bei nepraleidžia progos 
pagirti kitus. Padrąsinkite ir pagirkite save, kad kasdienėse ir įprastose 
situacijose radote perlų. 
 
 

Paruoškite ir išbandykite, mokinių mokymui panaudojamą  „Quizizz“ įrankį 
pagal instrukcijas (pridedamas skaidrių vadovas) 
Medžiaga: QUIZIZZ naudojimo instrukcija (vadovas). 

Vertinimas  
 

10 min 

Mokymų vedėjas prašo besimokančiųjų apmąstyti dienos veiklą. Galima 
pasvarstyti kokių naujų dalykų išmokote? Kas labiausiai bus naudinga? 

 

Literatūra Bižys N., Linkaitytė G., Valiuškevičūtė A. Pamokos mokytojui.Margi raštai., 
Vilniu,1996 

Cowley. S., Mokymo klinika. Tyto alba, Vilnius, 2007 

Cowley. S., Kaip suvaldyti tuos neklaužadas? Tyto alba, Vilnius, 2008 

Hatie J. Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas, UAB „Petro ofsetas", 

Vilnius. 

Honey P. and Mumford A. The manual of learning style. Maidenhead, Peter 

Honey, 1986. 

Good T. L ir Brophy J. Kas vyksta klasėse. Nacionalinė mokytojų vertinimo 
agentūra, lietuviškasis leidimas, 2014.   
Grupinis mokymas šiuolaikinėje mokykloje , „Eugrimas", Vilnius, 1997 

T. Kaulinskas. 7 EFEKTYVAUS LAIKO PLANAVIMO ŽINGSNIAI. 
Praktinių strategijų rinkinys, DaVinciSistema.lt 

Kyburienė L. Klasės valdymo psichologiniai aspektai. Ciklonas 2006 

Lobosco R., Manage your time: Prieiga per internetą: 
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http://www.alliesconsulting.com/resources/articles/timeart.html 

Misiukonis T., Matusevičiūtė V., Grajauskas M. Dėmesio grupė! Praktiniai 
darbo su grupe būdai ir technikos. Vaga, Vilnius, 2015. 

Obrazcovas V., 2006, Valdymo ir administravimo metodai. Vilnius, 206 p. 

Pajarskienė B., Jankauskas. R.,1998, Streso darbe įveikimas pagal 
psichosocialinius darbo veiksnius ir stresines dirbančiojo reakcijas. Vilnius, 
24 p. 

Petty G. Įrodymais grįstas mokymas. Tyto alba, Vilnius, 2008 

Petty G. Šiuolaikinis mokymas.  Tyto alba, Vilnius, 2006 

Sakalas A. Šilingienė V., 2000, Personalo valdymas. Kaunas. Technologija, 
2000, 205 p. 

Sakalas A., 2003, Personalo vadyba. Vilnius, 296 p 

Silver H. F., Strong R. W, Perini M. J. Mokytojas strategas. UAB Rgrupė, 
2012 

Slušnys L., Šukytė D. Ką gali mokytojas. Tyto alba, Vilnius, 2016 

Žibėnienė G., Indrašienė V. Šiuolaikinė didaktika, Mykolo Romerio 
universitetas, Vilnius, 2017  

www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-

ugdymo-individualizavimas-kad-padetume-kiekvienam-vaikui-/21 

www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/pagrindinis/filmuota-medziaga/klipas-

ugdymo-individualizavimas-demesys-kiekvienam-vaikui-/23 

https://www.iste.org/explore/In-the-classroom/Personalize-your-learning-

environment?articleid=11 

https://www.iste.org/explore/Education-leadership/Personalized-vs.-

differentiated-vs.-individualized-learning?articleid=124 

https://education.alberta.ca/media/3069745/personalizationvsdifferentiationvs

individualization.pdf 

www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Geros-pamokos-receptai-

2012-balandis.pdf 

http://www.applequest.org/main-

lt/Patarimai/Pedagogines/elgesys/Klases%20valdymas.doc  (Howard Miller, 

Linkolno universiteto docentas (ugdymas), Jeffersonas, Misūrio valstija) 
http://www.lrspa.lt/index.php/lt/specialistams-mokytojams/27-psichologiniai-

pamokos-aspektai-nenuoram-valdymo-menas 

https://iqesonline.lt/index.cfm?id=73416fd2-441e-a138-8254-163e0f46b769 

http://s05b5ae6d0d2c9c19.jimcontent.com/download/version/1448353908/m

odule/8708294782/name/Kontakto%20su%20vaiku%20formavimas%20ir%2

0klas%C4%97s%20valdymas.%20Taurag%C4%97.pdf 

„Creating  a positive climate in the classroom": 

 https://www.facebook.com/note.php?note_id=265257736824582. 

http://www.kpkc.lt/failai/dokumentai/metodiniai_renginiai/2013/11/13/Pamo

kos%20kokybe.pdf 

http://www.gerapamoka.lt/index.php/skaitiniai/3-mokiniu-elgesio-valdymas-

5-paprasti-patarimai 

https://katechetika.lt/wp-content/uploads/2019/01/klass_valdymas.pdf 

http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2015_Geros_mokyklos_li

nk.pdf/c7f9894a-10fc-44cf-86ab-d0f144266a0b 

https://www.youtube.com/watch?v=CiIcptKYNh4 
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MEDŽIAGA 

Mokymo diferencijavimas pamokose 

VISIŠKAI DIFERENCIJUOTOS PAMOKOS 
 

Naujos medžiagos dėstymo pamoka 
 

Po atlikto žinių patikrinimo klasė suskirstoma į tris skirtingo pajėgumo grupes (prieš pamoką): 
A grupė – stipriausi mokiniai 

B grupė – vidutiniai mokiniai 

C grupė - silpniausi mokiniai 

Naują medžiagą mokytojas yra suskirstęs į tris skirtingo sudėtingumo dalis. Mokiniai dirba – 

savarankiškas darbas grupėse, mokytojas konsultuoja. Mokytojas konsultuoja mokinius, 
pradėdamas apėjimus nuo silpniausiųjų. 
Kiekviena grupė išskirai atstovą, kuris pateikia išnagrinėtą temą ar atsakymus į klausimus. 
Mokytojas gali ir pats paskirti temą ar klausimus pristatančius mokinius.  
Kiekvienos grupės atstovui baigus medžiagos pristatymą, mokiniai pateikia klausimus. Į skirtingus 
klausimus gali atsakinėti pristatančios grupės mokiniai. 
Matydamas, kad pristačiusieji potemę mokiniai nepilnai išdėstė pateiktą jiems medžiagą, mokytojas 
gali papildyti grupių atstovus arba, pateikdamas jiems klausimus, iš jų išgauti reikiamą informaciją. 
Jei pristatymai vyksta sėkmingai, tai pamokos pabaigoje mokytos įvertina aktyviai ir gerai 

pasireiškusius mokinius, apibendrina temą ir, jei reikia, paskiria namų darbų užduotis, kurios taip 
pat diferencijuotos pagal sunkumą. Kiekviena grupė gauna namų darbų užduotis, susietas su ta 
medžiaga, kurios ji nepristatinėjo. 
Pamokos eiga ( priklauso nuo pamokos uždavinių, temos, turinio, tipo): 

□ 3-5 min. – temos pristatymas, užduočių pateikimas 

□ 20 min. – savarankiškas darbas grupėse; mokytojas konsultuoja 

□ 17-15 min. – mokiniai pristato darbus 

□ 5 min. – mokytojas apibendrina temą, skiria namų darbų užduotis (frontalus darbas su visa         
klase). 

Mokytojas, planuodamas pamoką, numato visą jos eigą, tačiau pamokos sėkmę lemia mokytojo ir 
mokinių konkreti veikla. Pamokos eiga priklauso nuo: 

□    Mokomosios medžiagos parinkimo ir išplanavimo  
□    Mokomųjų užduočių atitikimo mokinių pajėgumams 

□    Mokytojo sugebėjimo greitu tempu paskirstyti užduotis 

□    Mokinių sugebėjimo greitai pradėti ir nuosekliai dirbti 
□    Mokytojo sugebėjimo greitai pereiti nuo darbo su visa klase prie darbo grupėmis 

ir pastebėti 
               bei pašalinti pamokos eigoje atsirandančius sutrikimus 

 

Žinių įtvirtinimo pamoka 

 

Klasė suskirstoma į dvi skirtingo pajėgumo grupes ( A grupė – stipresnieji; B grupė – silpnesnieji). 

Žinių įtvirtinimo pamokos uždaviniai gali būti pasiekti, jei mokiniai ateina tai pamokai pasirengę. 
Praktika rodo, kad silpnesnieji (ir ne tik jie) dažniausiai pasiruošia nepakankamai. Todėl mokiniams 
naudinga bus žinoti, kad pamokos pradžioje jų pasiruošimas bus tikrinamas. A grupės mokiniai 
klausimus B grupei parengia namie. Jei mokinių skaičius grupėse vienodas, tai kiekvienas A grupės 
mokinys pateikia po vieną klausimą ar užduotį B grupės mokiniui. Klausiantis mokinys privalo 
pakomentuoti atsakymą arba atsakyti pats, jei paklaustasis nežino atsakymo. Tokiu būdu pilnai 
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dirba abiejų grupių mokiniai. Pasibaigus šiam pamokos etapui dalis ar net visi mokiniai gali būti 
įvertinti pažymiais. 
Mokiniai dirba poromis ( A ir B). Visiems mokiniams pateikiama vienoda nesudėtina užduotis. A 
grupės mokiniai užduotį greitai apmąsto ir, iškilusius klausimus aiškinasi su mokytoju. B grupės 
mokiniai geriausiu atveju būna įpusėję ją atlikti. Tuomet jiems į pagalbą ateina A grupės mokiniai. 
Atlikus šią užduotį pateikiama sunkesnė. 
Baigiantis pamokai mokytojas, atidžiai stebėjęs mokinių darbą, apibendrina darbo rezultatus, 
atkreipia mokinių dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas bei kitas problemas, susijusias su 
mokinių darbu poromis. Pamokos pabaigoje dar neįvertinti mokiniai gali būti įvertinti. 
Baigiantis pamokai mokytojas skiria namų darbų užduotis. B grupės mokiniams skiriamos tokio 
tipo užduotys, kurios buvo atliekamos klasėje, A grupės mokiniams – sudėtingesnės. 
Pamokos eiga: 

□ 15 min. – mokiniai pateikia klausimus ir atsako į juos. 
□ 20-25 min. – savarankiškas darbas grupėse; mokytojas konsultuoja 

□ 10-5 min. – mokytojas apibendrina darbus, skiria namų darbų užduotis( frontalus 
darbas su visa 

             klase). 

 

Kartojimo pamoka 

 

Ši pamoka galėtų būti paskutinė prieš žinių patikrinimą (kontrolinį), tinka skyriaus kartojimui. 

Klasė suskirstoma į tris skirtingo pajėgumo grupes: 
A grupė – stipriausi mokiniai 

B grupė – vidutiniai mokiniai 

C grupė - silpniausi mokiniai 

Prieš pamoką ant stalo pastatomas problemų krepšys, kurį paruošia mokytojas. Problemų krepšyje – 

užduotys iš viso skyriaus. Užduotys parengiamos taip, kad jas atlikęs mokinys būtų visiškai 
pasirengęs kontroliniam darbui. Mokiniai dirba grupėmis(mokinių darbo pobūdis diferencijuojamas, 
užduotys – nediferencijuojamos). B grupės mokiniai nustatyta tvarka traukia korteles su užduotimis 
iš problemų krepšio ir 1 min. tariasi tarpusavyje. Tuomet kortelę ištraukęs mokinys pateikia 
atsakymo variantą. Tada C grupės mokiniai pateikia klausimus. A grupės mokiniai pateikia savo 
nuomonę dėl užduoties atlikimo. A grupės atstovus išskirai pati grupė. Mokytojas turi stebėti, kad A 
grupei neatstovautų vis tie patys mokiniai. 
Baigiantis pamokai mokytojas skiria diferencijuotas namų darbų užduotis. 
Pamokos eiga: 

□ 35-40 min.  - savarankiškas darbas trim etapais; mokytojas stebi ir, prireikus, 

taiso 

□ 10-15 min. - mokytojas apibendrina darbus, skiria namų darbų užduotis( frontalus darbas su     
visa klase). 

 

PAMOKOS, KURIŲ ATSKIROS DALYS DIFERENCIJUOTOS 

 

Naujos medžiagos dėstymo pamoka 

 

Pasinaudodamas vaizdinėmis priemonėmis, mokytojas išdėsto mokiniams naują medžiagą, atsako į 
mokinių pateiktus klausimus. Patirtis rodo, kad nemaža dalis mokinių taip ir lieka nesupratę ir , 
nepajėgdami suformuluoti tinkamų klausimų, dažniausiai visai neklausia.                                               
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Klasė suskirstoma į dvi skirtingo pajėgumo grupes ( A grupė – stipresnieji; B grupė – silpnesnieji). 

A ir B grupės mokiniai sėdi drauge. Mokytojui baigus naujos medžiagos dėstymą, jie dialogo 
metodu išsiaiškina B grupės mokiniams rūpimus klausimus. Pasitaikius neaiškioms atvejams, 
mokytojas konsultuoja  reikalingą pagalbos porą. 
Pamokos pabaigoje mokytojas apibendrina būdingiausius neaiškumus ir skiria diferencijuotas namų 
užduotis. 

Pamokos eiga: 

□ 20 min. – naujos medžiagos dėstymas ( frontalus darbas su visa klase) 

□ 20 min. – savarankiškas darbas poromis; mokytojas konsultuoja 

□ 5 min. – neaiškumų apibendrinimas, namų užduočių skyrimas ( frontalus darbas su visa 
klase). 

 

Žinių įvertinimo pamoka 

 

Pamokos pradžioje mokytojas frontaliai patikrina mokinių pasiruošimą pamokai, pateikdamas visai 
klasei tuos pačius klausimus. Po to kai kuriuos mokinius įvertina. 
Mokytojas frontaliai paaiškina mokiniams šiai temai priskirtas užduotis. 
Kiekviena grupė gauna skirtingo sudėtingumo užduotį. Mokiniai dirba. – savarankiškas darbas 
grupėse, mokytojas konsultuoja. Mokytojas konsultuoja mokinius, pradėdamas apėjimus nuo 
silpniausiųjų. Grupės darbo rezultatą klasei pristato grupės išrinktas atstovas. Kitų grupių mokiniai 
pristatančiajam pateikia klausimus. Jam neatsakius, padeda kiti tos grupės nariai. 
Mokytojas frontaliai aptaria visas užduotis, įvertina mokinius, pateikia diferencijuotas namų 
užduotis. 
      Pamokos eiga: 

□ 20 min. – frontalus darbas su visa klase – apklausa ir užduočių paaiškinimas 

□ 10 min. – savarankiškas darbas grupėse; mokytojas konsultuoja 

□ 10 min. – mokiniai pristato darbus 

□ 5 min. – frontalus darbas su visa klase – grupinio darbo rezultatų apibendrinimas 
ir namų 

            užduočių skyrimas. 
 

Kartojimo, apibendrinimo pamoka 

 

Klasė suskirstoma į tris skirtingo pajėgumo grupes: 
       A grupė – stipriausi mokiniai 

B grupė – vidutiniai mokiniai 

C grupė - silpniausi mokiniai 

Prieš pamoką ir iki pamokos vidurio į problemų krepšį dedami klausimai. Juos deda A ir B grupių 
atstovai. Maždaug pusę pamokos mokytojas frontaliai aiškina pateiktų problemų išsprendimo 
galimybes. Likusią pamokos dalį mokiniai dirba savarankiškai ir diferencijuotai. 
Pateikiamos B ir C lygio užduotys. B grupės mokiniai sėdi atskirai.  A ir C grupės mokiniai sėdi 
poromis (A ir C pora).  

Pamokos pabaigoje mokytojas atkreipia dėmesį į būdingiausias klaidas ir pateikia mokiniams 
diferencijuotas namų užduotis. 

Pamokos eiga: 

□ 20-25 min. – frontalus darbas su klase – problemų nagrinėjimas 

□ 20-15 min. – savarankiškas darbas; mokytoja dirba su B grupe;          
□ savarankiškas darbas ( A ir C grupių mokinių darbas poromis) 
□ 5 min. – frontalus darbas su klase - rezultatų apibendrinimas ir namų užduočių 

skyrimas. 
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Žinių patikrinimo pamoka 

Visiems mokiniams pateikiamas vienodas kontrolinis darbas (dviem, geriausia – keturiais 

variantais).Kontroliniame darbe yra privalomosios ir papildomosios užduotys.  
Pamokos eiga: 

□ 3-5 min. – frontalus darbas su klase – užduočių pateikimas 

□ 42-40 min. – savarankiškas darbas 

 

Diferencijuoto mokymo pamokoje metodiniai būdai 

 

□ Orientuokis – tinka pradinėse klasėse mokantis skaityti ar 5 klasėse užsienio kalbos 
pamokose. Atskiri variantai galimi matematikos , istorijos , biologijos ir kitų dalykų 
pamokose. Mokiniai gauna kartonines korteles, kuriose užrašyta po raidę. Mokytojas 
perskaito žodį ar užrašo jį lentoje. Mokiniai, mokytojui davus ženklą, turi sudaryti tą žodį. 
Vėliau vietoj raidžių gauna žodžius ir turi sudaryti sakinį. Šis pratimas skatina orientuotis, 
jungti teoriją su praktika. Mokytojas gali geriau pažinti mokinius. 

□ Vertink save – mokiniai mokomi įsivertinti pakeldami kortelę su pažymiu ar kitais būdais. 
Jei atsakymas atitinka savęs įsivertinimą, toks pažymys yra parašomas. 

□ Klausyk ir galvok – prieš aiškindamas naują medžiagą mokytojas skiria užduotį – iš jo 
pasakojimo išskirti tris pagrindinius klausimus, ar užsirašyti nežinomus žodžius, sąvokas, 
sudaryti pasakojimo planą ir t.t. Šis metodinis būdas formuoja savarankiško mokymosi 
įgūdžius. 

□ Kieno aukštesnis žinių vertinimas? Mokytojas pasako žodį (A. Smetona). Mokiniai per 5 
min. užrašo viską, ką apie jį žino. Atsakinėja savanoriai; mokytojas pats pasirenka mokinį. 
Pirmas variantas skatina aktyvesnius, antras – verčia savarankiškai padirbėti ir mažiau 
aktyvius. 

□ Prisimink, ką žinai – prieš pradėdamas aiškinti naują medžiagą, mokytojas siūlo prisiminti, 
ką mokiniai jau žino.  

□ Sena plius nauja – taikomas tuomet, kai dalis mokomosios medžiagos mokiniams jau 
žinoma. Lenta dalijama į dvi dalis. Kairėje pusėje užrašoma tai, ką mokiniai jau žino. 

Dešinėje mokytojas aiškindamas surašo ką mokiniai sužinojo naujo, palygina. 
□ Žinių tinklinio varžybos – klasė susiskirsto į dvi komandas. Išrenkami komandų kapitonai. 

Traukiami burtai, kas pradės. Išrenkami du teisėjai. Teisėjai skaičiuoja taškus. Laimėjusieji 
„meta“ klausimą, jei kita komanda atsako, klausimą pateikia jie, jei neatsako – vėl ta pati 
komanda. Klausimų skaičius nustatomas iš anksto. Laimi komanda, surinkusi daugiau taškų. 
Tinka kartojimo pamokoje. 

□ Mokomės patys – darbas grupėmis: 
□ mokosi savarankiškai grupėje, gavę klausimus ir turėdami vadovėlį. Visos grupės atlieka 

tą pačią užduotį 
□ darbas porose 

□ individualių užduočių atlikimas A ir B lygio. Mokinys gali pasirinkti. Aptarimas grupėse 
ar porose. 

□ Pasirink pagal save – mokytojas pasiūlo tris diferencijuotų užduočių variantus (pvz., dėstant 
kalbas: 

□ išmokti eilėraštį 
□ atpasakoti jį savais žodžiais 

□ parašyti ta tema eilėraštį) 
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Pagrindiniai diferencijavimo principai  

 

Mokytojai gali savo klasėse jautriau taikyti diferencijavimo ir individualizavimo būdus. 1 paveiksle 
pateiktas koncepcijos žemėlapis, kuriame kuriamas efektyvūs darbo klasėje diferencijavimo būdai, 
kurie leidžia planuotis veiklą.  

Diferencijavimo apibrėžimas  

 

Ugdymo kontekste diferenciacija kaip mokytojo reakcija į besimokančiojo poreikius. Ugdymo 
procesą diferencijuojantis mokytojas supranta mokinio poreikius, naudoja  humorą ar dirba su 
grupe, arba formuoja tam tikrus įgūdžius, gilintis į konkrečią temą arba sutelkia dėmesį į skaitymo 
įgūdžių formavimą, t. y. atliepia mokinių poreikius. Diferencijavimas yra tiesiog prisitaikymas prie 
konkretaus mokinio ar mažos mokinių grupės mokymosi poreikių, o ne klasės, suprantant, kad visi 
klasėje esantys mokiniai negali būti vienodi. 
 Tada kiekvieno progresą mes matuojame tik pagal iš anksto nustatytą standartą.  

                                                                                                                    

Toks tikslas kartais yra 

tinkamas, ir gali būti 

naudingas ten,  kur 

vaikas turi pakankamus 

mokymuisi reikalingus 

gebėjimus ir įgūdžius. 
Tačiau kai visa klasė 
juda į priekį, formuojasi 
nauji įgūdžiai ir 
gebėjimai, kai kurie 
mokiniai be jokio 

papildomo laiko 

užduočių atlikimui  ar 
reikalingos pagalbos 

pasmerkti nesėkmei.  
Kartais klasėse 

būna tokių mokinių, 
kurie rugsėjo pirmąją į 
klasę jau ateina turėdami 
šiai klasei reikalingas 
mokymosi žinias ir 
įgūdžius (t. y. jų žinios 
atitinka šios klasės metų 
pabaigai reikalingas 

žinias). Paprastai klasėse 
būna ir tokių mokinių, 
kurie ateina nepasiruošę 
mokyklai ir turi daug 

spragų mokymosi 
sėkmingam startui. 

 Diferencijuojant 

užduotis klasėje 
mokytojas gali padėti 
mokiniui pasiekti 

išsilavinimo standartų 
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tam tikrą lygmenį. 
Mokytojas gali 

apibūdinti individualų 

mokinio augimą. Asmeninė sėkmė bent iš dalies matuojama atsižvelgiant į asmeninį augimą, o tam 
būtina, kad mokinys patirtų sėkmę.  

                                                                           

Pateikiama schema praplečia diferencijavimo suvokimą ir apima mąstymo, planavimo ir vertinimo 
sritis.  

 

Efektyvūs diferencijavimo principai 
 

Kaip siūloma 1 paveiksle, diferencijavimas grindžiamas kai kuriais pagrindiniais principais. Šių 
principų supratimas ir jų laikymasis palengvina mokytojo darbą ir besimokančiojo sėkmę klasėje. 
Tarp keletos pagrindinių principų, atskleidžiančių yra šie:   

● Lankstumas. Pateikiant žinias, tiek mokytojai, tiek mokiniai supranta, kad laikas, 
medžiagos kiekis, mokymo būdai, mokinių grupavimo būdai, mokymasis, mokymosi 
įvertinimo būdai ir kiti dalykai įrankiai, kurie gali būti panaudojami įvairiais būdais siekiant 
individualios ir visos klasės pažangos.  

● Pagrindas- besimokančiųjų poreikių įvertinimas. Klasėje stebimi mokinių skirtumai, 
todėl svarbu turėti vertinimo gaires, atsižvelgti į mokymo ir mokymosi tikslus. Mes esame 
priversti mokyti veiksmingiau, suteikdami mokiniui reikalingos informacijos, kad jo 

mokymosi rezultatai pagerėtų.  
● Lankstus grupavimas padeda užtikrinti mokinių galimybes naudotis įvairiais 

mokymosi ištekliais ir tinkamai atlikti užduotis. Lanksčiai grupuodamas mokytojas 
planuoja mokinių užduotis, skirsto mokinius į mažas grupeles, skiria jiems tyrinėjimo 
užduotis. Kartais dirbama grupėse pagal gebėjimų lygį, kartais buriamos skirtingų gebėjimų 
vaikų grupės. Kartais mokiniai grupuojami pagal jų mokymosi stilius (pavyzdžiui audialai) 
arba skirtingų mokymosi stilių mokiniai (pvz. praktikai ir mokslinio tipo besimokantieji). 
Kartais darbo tvarka yra tiesiog atsitiktinė, t. y. mokiniai dirba su tuo, kas sėdi šalia, arba 
išskaičiuojama į grupes. Kartais mokiniams leidžiama patiems susiburti į grupes, kartais 

mokytojo įsikišimas į šį procesą būtinas. 2 paveiksle parodyti galimi grupavimo deriniai, 
kuriuos galima grupuoti per visus „lygius“. Nuosekliai ir tikslingai naudojamas lankstus 

grupavimas turi įvairių privalumų: galimybė tikslingai mokyti ir mokytis, naudotis visa 

medžiaga, galimybė mokiniams pamatyti save įvairiuose kontekstuose ir gausi informacija 
mokytojui, kuris vertina savo mokinį. Tai labai svarbi patirtis mokiniui pabūti skirtingose 
grupėse.  
 

Visi mokiniai užsiima veikla ir naudojasi reikalingomis mokymosi priemonėmis. Šis svarbus 
principas numato, kad kiekvienas besimokantysis turi turėti įdomias užduotis, kurios suteikia 
galimybes panaudoti turimus įgūdžius ir gebėjimus. Diferencijavimas padeda kiekvienam mokiniui 
suprasti medžiagą, skatina įsitraukti į veiklą, ieškoti informacijos, panaudoti informacinius išteklius 
ir atlikti skirtą užduotį bei būti patenkintam savo darbu. Diferencijavimas nereikalauja skirtingų 
užduočių kiekvienam mokiniui, o tik pakankamo lankstumo užduočių sudėtingumui, darbo atlikimo 

eigai, naudojamiems mokymosi būdams, užduoties atlikimui skirto laiko.  
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2 schema. Lankstaus grupavimo schema  

 

 

 

● Pagarba ir nuoseklus darbas. Visi mokiniai gerbia vienas kitą ir nuosekliai dirba, nes turi 
užduotis, kurios vienodai įdomios ir įtraukiančios bei suteikiančios vienodas galimybes 
gauti žinias ir įgūdžius. Diferencijuojant darbą klasėje mokytojas siekia, kad  kiekvienas 
vaikas didžiąją laiko dalį ieškotų reikalingos medžiagos, kad jam darbas būtų įdomus ir 
patrauklus, mokinys siektų suprasti ir pritaikyti turimas žinias. Diferencijavimas nereiškia, 
kad kiekvienam besimokančiajam bus keliamos skirtingos užduotys, pateikiamos nuosekliai 
sunkėjančios užduotys, išlieka lankstumas ir galimybė atlikti darbą pasirinktu  raiškos būdu, 
atsižvelgiant į įvairius mokinius, jų gebėjimus bei laiką reikalingą užduočiai atlikti.  

● Mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas mokantis. Nors mokytojas yra aiškus 

profesionalas, kuris gerai išmano kiekvieno besimokančiojo mokymosi poreikius, gebantis 
palengvinti mokymąsi ir sukuriantis veiksmingą mokymo programą, mokiniai yra kritiški 
sau ir aplinkiniams siekiant sėkmės klasėje. Mokiniai  turi informacijos apie darbą, kurį turi 
atlikti, tačiau renkasi dirbti tik tai kas jiems patinka ir panaudoja mėgstamiausius mokymosi 
būdus, ir gali daug prisidėti prie sklandžiai veikiančios klasės planų, gali išmokti priimti 
sprendimus, gerinančius tiek jų mokymąsi, tiek besimokančiojo statusą. Tokiose klasėse 
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mokytojai moko savo mokinius nuolat įsitraukti į sprendimų klasėje priėmimą. Dėl to 
mokiniai tampa savarankiškesniais. 

 

 

Mokymo programos elementai, kuriuos galima diferencijuoti 

  
Turinys. Mokytojas gali diferencijuoti turinį, t. y. tai ko mokoma ir mokomasi, kaip mokoma ir 
mokomasi, kaip vertinama mokinių pažanga ir pasiekimai, kokios mokymo ir mokymosi priemonės 
naudojamos. Mokinys gauna žinias, formuojasi jo supratimas ir įgūdžiai. Daugeliu atvejų 
pagrindiniai faktai, medžiaga, kurią reikia suprasti, ir įgūdžiai išlieka pastovūs visiems 
besimokantiesiems. (Išimtys gali būti, pavyzdžiui, skirtingo lygio rašybos užduotys, tiems kas 
užtrunka ilgiau atlikti užduotis, mažinamas užduočių kiekis). Kai kurie būdai, kaip mokytojas gali 

diferencijuoti turinį: 
□ Naudojant kalkuliatorius skaičiuojant su tais, kam sekasi sunkiau ir dirba lėčiau. 
□ Skirtingos apimties tekstų ar aprašų naudojimas skirtingo skaitymo lygmens mokiniams. 
□ Informacijos pateikimas (dalies ir visos apimties).  

□  Naudojimasis kitų mokinių pagalba perskaitant tekstą tiems, kieno skaitymo įgūdis 

                nepakankamas.  

□  Papildomos užduotys ar medžiaga tiems mokiniams, kurie dirba greičiau ir kartojimas jiems 

               nereikalingas.   

□ Tekstų, kompiuterinių programų, garso ir vaizdo įrašų naudojimas skirtingų gebėjimų 

               mokiniams.  

Procesas. Mokytojas gali diferencijuoti patį mokymosi procesą. Procesas - tai, aktyvus mokinių 
mokymasis, sudaroma palanki mokymosi aplinka, parenkamos tinkamos mokymo strategijos, 

numatomas rezultatų vertinimas. Klasėje vykstančius procesus sudaro trys subkategorijos: 
□ Mokytojo elgesys – pamokos planavimas; klasės valdymas; instrukcijos (reali pagalba         
mokantis). Mokytojas mokiniams gali teikti teigiamąjį arba neigiamąjį paskatinimą, 
formuojamąjį vertinimą, gali organizuoti bendradarbiavimo veiklą ir pan.  
□ Mokinių elgesys – mokymasis. Labai svarbu yra laikas, per kurį mokiniai sėkmingai įvaldo 
medžiagą. Aukštas mokymosi lygis reiškia, kad pamokos metu mokiniai išeina visą numatytą 
medžiagą, visu pamokos metu yra susitelkę į veiklą ir sėkmingai atlieka visas jiems skiriamas 
užduotis. 
□ Kita – mokinių lyderystė; klasės mikroklimatas. 

Mokytojas gali diferencijuoti veiklą ar procesą, teikdamas mokiniams skirtingo sunkumo užduotis, 
ar atsižvelgdamas į mokinių interesus (pvz. vienas kuria politinę karikatūrą, kitas – atlieka tyrimą ar 
braižo diagramą).  
Produktas. Mokytojas taip pat gali diferencijuoti siekiamą rezultatą. Rezultatas, kurį mokinys 
pasiekia atskleidžia mokinio žinias, supratimą ir gebėjimus atlikti užduotos. Rezultatas gali būti, 
pavyzdžiui, mokinio pasiekimų aplankas, projektinis darbas, darbų paroda. Geras rezultatas verčia 

mokinius  permąstyti, ką jie išmoko, taikyti tai, ką jie gali padaryti, išplėsti savo supratimą ir 
įgūdžius, įsitraukti į kritinį ir kūrybinį mąstymą.  
 Keletas pavyzdžių, kaip galima pasiekti rezultatų: 

• Leiskite mokiniams kurti dalykus, susijusius su esminiais mokymosi tikslais. 

 • Skatinkite mokinius išreikšti tai, ką jie išmoko įvairiais būdais (filmuko sukūrimas,   
prezentacijos parengimas). 

 • Leiskite dirbti įvairiai (pvz. dirbti vienam ar su grupe). 
 • Parenkite arba skatinkite mokinius susirasti ir  naudoti įvairius išteklius.  
 • Pateikite skirtingo sunkumo užduotis.  
 • Naudokite įvairią vertinimo sistemą. 
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• Dirbkite su mokiniais, kad būtų galima atskleisti tiek klasės, tiek ir kiekvieno mokinio 
asmeninę pažangą.   

 

Diferencijuojant būtina atsižvelgti į mokinių ypatumus 

 

Mokiniai vienas nuo kito skiriasi ne mažiau kaip trimis dalykais, kuriuos panaudojęs mokytojas gali 
tinkamai diferencijuoti ugdymą. Mokiniai skiriasi: pasirengimu (1) tam tikru metu dirbti su tam 
tikra medžiaga, panaudodami turimus įgūdžius;  interesais(2)  (domėjimosi sritimi) ; mokymosi 
stiliumi (3), kuris padeda jiems išmokti.  
Pasirengimas (mokinio realus gebėjimų lygis).Skirtingai reaguojant į mokinių pasirengimą, 
mokytojas sukuria užduotis arba leidžia mokiniams patiems pasirinkti užduotis. Yra keletas būdų, 
kaip mokytojai gali atsižvelgti į mokinių pasirengimą: 

□ Parinkti tinkamą užduoties sunkumo lygį . 
□ Mokytojo ar bendraklasių pagalba, papildomas paaiškinimas ir reikiamų taisyklių, formulių 

ar 

              medžiagos pateikimas užduoties atlikimui. 
□ Pateikti atlikimui analogiškas užduotis.  
□ Mokymas, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnių ypatumus.  

 

Interesai. Mokytojas turi išsiaiškinti kas domina mokinį ir tuo remiantis siūlyti atliekamas užduotis        
( pvz. mokinys gali daug sužinoti apie kultūrą ar laiką, atidžiai analizuodamas savo muziką, kurią 
mėgsta; tyrinėti viduramžių Europos istoriją, įsitikinimus ir papročius, išnagrinėjant to laiko 
muziką).  
Tam tikri būdai, kuriais mokytojas gali pasinaudoti:  

□ Suaugusiųjų ar bendraamžių, turinčių panašių domėjimosi sričių apjungimas bendram 
darbui.   

□ Skirtingų gebėjimų mokinių apjungimas atlikti vieną užduotį. 
□ Suteikti daugiau įvairios informacijos apie medžiagos šaltinius, leisti naudotis 

                technologijomis.  

□ Suteikti mokiniams galimybę pasirinkti užduotis, jų atlikimo būdus.  
□ Skatinti pagrindinių sąvokų taikymą iš mokinių domėjimosi srities.  

 

Mokymosi stilius. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, mokytojai turėtų įvertinti  mokinių 
mokymosi stilius, mokinių gebėjimą mokytis vienu ar kitu būdu. Tam būtina: 

□ Pritaikyti mokymosi aplinką, įvairias mokymosi erdves. 
□ Informaciją pateikti panaudojant klausą, regą ir kinestetiką. 
□ Skatinti mokinius tyrinėti informaciją per garsinius, vizualinius ir kinestetinius būdus. 
□ Leisti mokiniams dirbti vieniems ar kartu su bendraamžiais. 
□ Analizuojant temą pasirinkti tinkamą mokymosi stilių.  
□ Įprastų mokymosi stilių panaudojimas įvairiose, naujai atliekamose užduotyse. 

Kaip matome, turinio, proceso ir rezultato diferencijavimas pasiekiamas atsižvelgiant į   mokinių 
pasirengimą, interesus ir mokymosi stilių. 
 

 

Mokymo strategijos, palengvinančios diferencijavimą 

 

Mokymo strategijos yra mokytojo meno įrankiai, kurie gali būti naudojami meniškai arba nerangiai, 
tinkamai ar netinkamai. Tinkamai parinkta mokymosi strategija leidžia planuoti veiklą, pasiekti 
ugdymosi tikslų,  leidžia tinkamai vadovauti ir valdyti klasę ir organizuoti efektyvų klasės darbą. 
Nepaisant to, mokytojas, kuris naudoja kelias mokymo strategijas, labiau tikėtina, kad jis  pasieks 
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geresnių rezultatų mokant mokinius, nei mokytojas, kuris naudoja vienintelį mokymo ir mokymosi 
metodą (pvz. paskaitą).  
Daugelis mokymo strategijų atkreipia dėmesį į mokinių pasirengimą, interesus ir mokymosi stilių. 
Tarp šių strategijų yra grupiniai mokymosi metodai, žodiniai, vaizdiniai ar praktiniai metodai.  
Dalindamiesi diferencijavimo principais, išmanant mokinių ypatumus, mokyklų vadovai gali 
suteikti daugiau galimybių mokytojams, kad klasėse vyktų veiksmingas diferencijavimo procesas. 
(Daugiau informacijos ir diferencijavimo gairių galite rasti Tomlinson, 1999, The Differentiated 

Classroom: Responding to the Needs of All Learners, ištekliai išvardinti šio knygos skyriaus  
pabaigoje. 

Dalydamiesi bendru supratimu apie diferencijavimą ir pradėdami nuo bendrų principų, susijusių su 
diferencijacija, mokyklų vadovai turi ieškoti galimybių, kurios visiems darbuotojams galėtų suteikti 
pagalbą diferencijuojant užduotis ir veiklą klasėje.  
 

Diferencijuotos klasės 

 

Dalyvavimas mokinių ugdymo procese atskleidžia vis daugiau žinių apie žmogaus smegenis,  
mokymosi stilius ir intelektą, lyties ir kultūros įtaką mokymuisi, žmogaus motyvacijai ir kaip 

žmonės kuria prasmę. Mokytojai ir mokyklų vadovai, kurie praleidžia dalį laiko klasėje, mato 
didelius mokinių mokymosi skirtumus. Žmonės, studijuojantys šią sritį, supranta skirtumus ir 
būtinybę rūpintis vaikais ir jiems padėti.  
Esminiai dalykai padedantys mokinių ugdymui tai individualizavimas ir diferencijavimas, kurie 
lemia esminius pokyčius klasėse. Štai trys argumentai mokytojams, kurie nori taikyti 
diferencijavimą savo klasėje: 
Pirma, nepavyksta pasiekti diferencijavimo, kuris yra pagrįstas  netinkamai parinktu ugdymo 
turiniu, netaikomos diferencijuotos užduotys, nenumatyti vertinimo kriterijai, kurie leistų pastebėti 
mokinių spragas, nesidalinama mokytojo atsakomybė dėl mokymosi su mokiniais. Dažnai jausitės 
taip, lyg judėtumėte atgal, o ne į priekį! Jums reikia praleisti daug laiko mokymo proceso 
apmąstymui ir  veiklos organizavimui. Darbas klasėje  trukdo mokiniams būti savimi ir sutarti 
klasėje su kitais.  Mokytojas, kuris vertindamas neatsižvelgia į savo mokinių poreikius, turi mažai 
galimybių pagerinti ugdymosi rezultatus. Mokytojas, kuris negali išmokti pasitikėti ir dalintis 
atsakomybe su mokiniais, geriausiu atveju vers mokinius dirbti įprastiniais metodais, atliekant 
užduotis pateiktuose lapuose.   
Antra, diferencijavimas yra daugiau nei strategija - tai būdas mąstyti apie mokymą ir mokymąsi. 
Kokybė pasiekiama apmąstant kiekvieno mūsų mokinio „specifiškumą“, individualius mokinių 
poreikius, atsižvelgiant į jų interesus ir parenkant tinkamus mokymo būdus. Kitaip tariant, 
diferencijuoti galime suteikdami galimybę mokytis savarankiškai, taikant alternatyvias vertinimo 
formas, svarbu mokyti, suvokiant, kad mokymasis vyksta mumyse, o ne su mumis, nuolat 

atsižvelgiant  į kiekvieno mokinio „individualumą“ siekiant bendrų ugdymo tikslų. Nenaudinga 
mokyti mokinį naujų „gudrybių“, kuriose nėra prasmės ir neatsižvelgiant į mokinių interesus ir 
domėjimosi sritį.  
Trečia, judėjimas į diferenciaciją mokyme yra judėjimas link patirties. Kalbant apie diferenciaciją, 
mokytojai gali pasakyti: „Aš jau tai darau.“ Dauguma mokytojų tam tikru metu ir tam tikrais būdais 
akivaizdžiai prisitaiko prie mokinių mokymosi poreikių. Tikras mokytojas ekspertas supranta, kad 
net po keliolikos darbo metų klasėje jis vis tiek galėjo sužinoti daugiau apie  besimokančius 
mokinius ir apie tai, kaip kiekvienam besimokančiajam išaiškinti savo dėstomą dalyką, kad 
mokinys patirtų džiaugsmą ir sėkmę. Iš tiesų visada matysime, kad galėjome daugiau padaryti dėl 
kiekvieno mokinio, kad jis pajaustų sėkmę mokykloje. Efektyvi lyderystė – mokyti mokinius 

efektyviausiais būdais. Todėl turėtų būti didinamas mokytojų skaičius mokykloje ir klasėje, kad 
pagalba būtų veiksminga. 
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Individualizuotas ugdymas 
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Mokyklos gerina mokinių ugdymosi rezultatus,  
žvelgdamos į kiekvieną mokinį kaip asmenį – 

turintį tam tikrus poreikius nei kiti mokiniai.  
 

Individualūs mokymosi sprendimai, 
 paremti    technologijomis, klasėje 

 

Šiandienos mokykloje, kur klasėse  
vidutiniškai 25 mokiniai, mokytojams 

sunku pateikti nurodymus kiekvienam  

vaikui individualiai. Be to, iš mokytojų  
reikalaujama užtikrinti, kad  
kiekvienas mokinys būtų mokomas pagal jo  
gebėjimus ir jo ugdymo pasiekimai turi kilti ir 
atliepti bendrųjų programų reikalavimus. Vienas iš 
pagrindinių  švietimo iššūkių šiandien – 

kiekvienam mokiniui suteikti individualizuotą 
mokymą, atitinkantį kiekvieno mokinio individualų 
pasiekimų lygį.  
 

Kaip technologijos padeda individualizuoti mokymąsi 
 

Tiek mokiniai, tiek mokytojai mano, kad internetinės technologijos padeda individualizuoti 
mokymosi procesą ir geriau panaudoti mokymosi laiką. Nors gyvas mokytojo dėstymas ir 
aiškinimas klasėje jokiu būdu negali būti pakeistas kompiuterinėmis technologijomis, tačiau jos gali 
būti puikus „padėjėjas“, padedantis pagerinti mokinių mokymosi patirtį. Kartais mokymosi metodas 
turi būti „pakeistas“ tam, kad mokytojas galėtų tinkamai panaudoti klasės laiką mokomosios 
medžiagos įtvirtinimui ir praktinių užduočių atlikimui, mokiniams skirti užduotis atlikti 
kompiuterinių technologijų pagalba, kur  mokiniai gali atlikti individualiai savo tempu ir pagal savo 
gebėjimų lygį.  
 

Pritaikytos mokymuisi technologijos ir kaip jos individualizuoja mokymąsi 
 

Iš tiesų diferencijuotas ir individualizuotas mokymas buvo pedagogų tikslas dešimtmečius, tačiau 
šiandien prieinamos naujos technologijos įgalina mokyklas įgyvendinti šią švietimo formą taip, kaip 
niekada anksčiau. Priaikytas mokymasis ir ypač išvystytos pritaikytam mokymuisi skirtos 
technologijos, ypač galimos pritaikyti kiekvieno mokinio mokymuisi, suteikia daug naudos 
mokiniams ir mokytojams: 

□ Sklandžiai į mokymąsi įtraukiamas ir vertinimas. 

□ Galimi pritaikyti pamokų metu ir tarp jų. 
□ Leidžia tiksliai pritaikyti , atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, pasirenkant     

tinkamą atitinkamai pamokai, dalykui, reikiamo sudėtingumo.  
□ Padeda mokytojams pagal mokinių pažangos duomenis nustatyti ir įgyvendinti tikslus 

bei       valstybinius standartus. 

□ Leidžia panaudoti visus mokymosi stilius.  
 

 Įvertinamos pritaikytos mokymosi sistemos ir platformos 



96 

 

Daugelis pritaikytų mokymosi sistemų ir platformų pateikia vadovėlių turinį greičiau, tačiau 
neturi galimybės pritaikyti mokymosi ir tinkamai pateikti įvertinimą. Kai svarstote apie įvairias 
pritaikomas mokymosi programas, nepamirškite šių kriterijų: 
□ Daugybė skirtingų ugdymo programų sekų - kai mokytojai ar mokytojo padėjėjai dirba su  

mokiniais kartu, jie gali pakeisti mokymo programos seką taip, kad mokinio mokymosi 
patirtis būtų efektyviausia. Svarbu, kad ir kokia pasirinkta pritaikyta mokymosi sistema 
sugebėti atlikti tą patį. 

□ Prisitaikykite prie mokinių mokymosi tempo. Tyrimai parodė, kad efektyvi mokymosi 
strategija yra leisti mokiniams dirbti optimaliu tempu. Mokiniai turėtų pasistūmėti į priekį 
tik po to, kai įrodo, kad turi supratimą ir žino veikimo planą.  

□ Atsižvelkite į ankstesnes žinias - bet kuri pasirinkta pritaikyta mokymosi programa turėtų 
sugebėti panaudoti mokinių turimas žinias ir nukreipti mokinį nuosekliai siekti akademinės 
pažangos siekiant norimų mokymosi tikslų. Ši strategija neleidžia nusivilti besimokančiajam 

ir neleidžia nuobodžiuti. 
□ Mokinių įsitraukimo didinimo strategijos. Skaitmeniniame amžiuje, kai tiek daug mokinių 

yra įpratę naudoti technologijas visose gyvenimo srityse, buvo įrodyta, kad žaidimai yra 
svarbi mokinių įtraukimo į mokymąsi priemonė. Pritaikytos mokymosi programos, 

imituojančios strateginius žaidimus, padeda mokiniams žvelgti į mokymąsi kaip į linksmą, o 
ne nuobodžią veiklą.  

□ Interaktyvus pabandymas spręsti problemas. Svarbu, užuot pasakojus mokiniams, ką jie 
turėtų daryti toliau, svarbu, kad sistema mėgdžiotų veikiantį mokytoją, leistų mokiniams  
keisti strategijas, kurios galbūt neveikia. 

□ Individualus pristatymas – pritaikytos mokymosi sistemos turėtų pritaikyti pamokų 
pristatymą pagal kiekvieno mokinio poreikius. Nuolat analizuodamas mokinių atsakymus į 
klausimus ir jų mąstymo būdus, naujos medžiagos pateikimas yra pritaikomas taip, kad 
būtume tikri jog ji yra labiausiai prasminga ir tinkanti tam,  konkrečiam mokiniui.  

□ Mokinių atsakymų analizė - internetinėje mokymosi platformoje renkami duomenys apie 

kiekvieną mokinį, nėra naudinga mokiniui ar mokytojui. Svarbu kaip mokiniai sprendžia 
problemas, tyrinėja naujas sąvokas ir priima sprendimus čia ir dabar ir kaip kinta jų požiūris 
į mokymąsi. 

 

Šaltinis: Intelligent Adaptive Learning: An Essential Element of 21st Century  
Teaching and Learning, Cheryl Lemke, Metiri Group, 2013 
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Pedagoginiai ir moksliniai  tyrimai pagrindžia pritaikytų mokymosi technologijų panaudojimą  
kiekvienam besimokančiajam ir leidžia atsižvelgti į kiekvieno mokinio artimiausio vystymosi zoną. 
Tai reiškia, kad atsižvelgiant į tai  galime mokiniui pagelbėti tinkamu būdu ir tinkamu momentu. 
Kai darbas lengvas mokiniai  gali dirbti patys, be jokios pagalbos. Tai yra jų „komforto zona“. Jei 

visas darbas, kurio reikalauja mokinys, visada yra komforto zonoje, realus mokymasis nevyks ir 

besimokantysis praras susidomėjimą. Ir atvirkščiai, kai darbas per sunkus, besimokantysis nusivilia 
ir greičiausiai pasiduos, kils elgesio problemų.  
Tikrasis mokymasis vyksta optimaliojoje zonoje, tarp komforto ir nusivylimo zonų.  Tai sritis, 
kurioje besimokančiajam reikės pagalbos arba reikės sunkiai dirbti, kad suprastų medžiagą ar atlikų 
užduotį. 
Susidūręs su išsūkiais , matematinio mąstymo mokinys mąsto ir strateguoja tokiu būdu, kurį galėtų 
pritaikyti mokykloje ir įgydamas realią patirtį. Tai yra optimalus mokymas ir optimalus mokymasis. 

 

Sumanus pritaikymas  

Pedagogai jau seniai buvo suintriguoti dėl individualaus mokymosi perspektyvos, o atsiradus 

naujoms technologijų klasėms, prasiplėtė ir kiekvieno  praktinės galimybės. Programinė įranga gali 
rinkti informaciją iš kiekvieno mokinio pelės paspaudimo. Tai tarsi paciento kuratorius, turintis 
didelę atmintį, kuris galėtų pritaikyti pamokas kiekvieno mokinio poreikiams. 

„DreamBox“ yra internetinė matematikos mokymo programa, kurioje yra 600 pamokų, įvairių 
klasių ir gebėjimų mokiniams. Programinė įranga naudoja mokinių atsakymus, kad pritaikytų 
mokymą pagal kiekvieno galimybes. Mokiniai, žaisdami tokius žaidimus kaip „Animal Crossing“ 

ar „Webkinz“, pereina daugybę spalvingų nuotykių, rinkdami apdovanojimus ir judėdami aukštyn 
per lygius, kai teisingai užpildo atsakymus. „DreamBox“ galima naudoti matematikos 

laboratorijoje, popamokinėje veikloje ar klasėje, pamokos metu papildant matematikos pamokas. 
Mokiniai taip pat gali prisijungti prie „DreamBox“ iš namų, suteikdami jiems papildomą praktikos 
laiką ir pritraukdami tėvus į bendrą veiklą.  
 

Stebėjimo poreikiai, stebėjimo eiga 

Kol  vaikai mokosi vidurinėje mokykloje,  pagrindinis dėmesys skiriamas turiniui. Tačiau daugeliui 
mokinių vis dar reikia dirbti su pagrindiniais įgūdžiais. Mokinio padėjėjai susitinka su kiekvienos 
klasės mokiniais  ir kuria individualius planus tiems, kuriems gresia nesėkmė. 
Sąvokos individualizuotas mokymasis ir individualizuotas mokymasis dažnai naudojami 
pakaitomis, apibūdinant mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą XXI amžiaus klasėse. Nors šie 
terminai yra susiję ir turi tam tikrų savybių, jie iš tikrųjų nepakeičia vienas kito.  

Naudinga pažvelgti į šias dvi mokymo metodikas kaip į tas pačias galvosūkio dalis, kurias 
sudėliojant  pedagogai, tėvai ir švietimo šalininkai įdeda daug pastangų  tam,  kad geriau įtrauktų  ir 
motyvuotų visus mokinius - pradedant sunkiai skaitančiais  ir mokiniais disleksikais, baigiant 

aukštesnio lygio ir pažengusiais skaitytojais. Tikslas yra suteikti visiems besimokantiesiems klasėje 
vienodas galimybes įgyti žinių ir įgūdžių, kurie yra sėkmės mokykloje ir už jos ribų, pagrindas.  Tai 
aukštas tikslas, bet jo siekti būtina.  
Suprasti skirtumus tarp šių terminų, jų veikimo kartu principus - svarbiausia norint atrasti 

efektyvesnius  mokymosi metodus, siekiant patenkinti kiekvieno mokinio akademinius tikslus. 

Pradėkime nuo pradžių: 
 

Kas yra individualizuotas mokymasis? 

Kaip žino kiekvienas mokytojas, 30 mokinių klasėje – tai platus mokinių spektras su skirtingais 
gabumais ir mokymosi spragomis. Individualizuotu mokymusi arba individualizuotomis 

instrukcijomis atsižvelgiama į kiekvieno vaiko poreikius (priešingai nei diferencijuotas mokymas, 
kuris yra mokymo metodas mokinių grupėms, kurios yra  to paties akademinio lygio). Pamokos 
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turinį, medžiagos pateikimo būdą ir mokymosi tempą lemia kiekvieno mokinio gebėjimai, interesai 
ir poreikiai. 

Visos klasės akademiniai tikslai yra vienodi: atitikti valstybinius standartus ir vertinimo lygio 
reikalavimus. Skirtinga yra tai, kad mokytojas veikia kaip tarpininkas, kuris kiekvienam klasės 
nariui parengia tinkamus individualizuotus mokymosi planus ar būdus, nesvarbu, ar tai reiškia 
lėtesnį ar pagreitintą mokymąsi, kiekvienam mokiniui leidžiama judėti pagal jam parengtą ugdymo 
programą savo tempu.  

 

Kas yra individualus mokymas? 

Nors individualų mokymąsi inicijuoja mokytojas, individualus mokymasis suteikia mokiniui 

galimybę valdyti savo mokymąsi. Individualus mokymasis įtraukia kiekvieną mokinį į akademinės 
veiklos pasirinkimo procesą atsižvelgiant į jo mokymosi stilių, pomėgius, talentus ir kitas nuostatas. 
Kiekvienas mokinys nustato savo mokymosi tikslus ir kriterijus, naudodamas mokytojo ir kolegų 
nurodymus. (Priešingai nei tai, kad mokytojas yra visiškai atsakingas už individualizuoto mokymosi 
plano sudarymą.) Mokiniai juda į priekį savo tempu, įgyja gebėjimus, taiko įgytas žinias.  Aktyvus 
mokymasis, kai mokiniai mokosi atlikti užduotis rengdami pristatymus įvairiomis priemonėmis ir 
veikla, gilina mokinių supratimą ir palaiko kiekvieną klasės narį įsitraukusį ir motyvuotą siekti savo 
unikalių akademinių tikslų. Individualus mokymasis atsižvelgia į kiekvieno mokinio individualias 

žinias ir mokymosi stilių, skatina siekti  rezultatų, įsitraukti, didina  motyvaciją ir, galiausiai, 
sėkmę. 

 

Kaip individualizuotas mokymasis ir individualus mokymas veikia kartu? 

Technologijos, tinkamai įdiegtos ir panaudotos, sklandžiai integruoja individualizuoto mokymosi ir 
individualaus mokymo pranašumus, palengvindamos efektyvesnį mokymą ir sėkmingesnį 
mokymąsi. Klausykite, ką pedagogai sako apie skaitmeninių mokymo programų panaudojimą: 
"Mokiniai juda savo tempu, mokiniai, kurie sugeba greičiau judėti, ir mokinai, kuriems reikia 
daugiau laiko, yra skiriama daugiau laiko, o mokytojas yra tokio mokymosi pagalbininkas." 

Skaitmeninės programos gali pateikti vertinimus čia ir dabar, kad padėtų mokiniams ir nukreiptų 
juos, kai jie eina klaidingu keliu. Dėstymo metodas „mokymasis aktyviai veikiant“ aktyviai įtraukia 
mokinius į mokymąsi ir suteikia jiems galimybių pasitikrinti supratimą per dažnai formuojamą 
interaktyvią veiklą. Šie vertinimai, suteikia mokiniams tinkamos ir prasmingos praktikos, kuri jiems 

padeda kurti supratimą. Programos savybės, skirtos pasitikėjimo savimi  ir supratimui ugdyti, teikia  
tikslingą grįžtamąjį ryšį ir patarimus, kurie padeda mokiniams suprasti medžiagą ir sąvokas. 
Tiek mokiniams, tiek mokytojams naudingos  skaitmeninės programos, kuriose naudojami 
nuolatiniai, realiojo laiko duomenys, siekiant įvertinti mokinių supratimą. Gauti duomenys leidžia 
mokytojui stebėti ir analizuoti kiekvieno mokinio rezultatus, nukreipiant juos į individualias 
pamokas ir namų darbus, taip pat suplanuoti pamokas, tinkančias visai klasei. 
Šiandien mokymasis vis labiau tampa dmokytojų ir mokinių bendradarbiavimu. 21-ojo amžiaus 
klasių grožis yra tas, kad technologijos siūlo vis platesnį patrauklių mokymosi pasirinkimų spektrą, 
kuris suteikia mokiniams daugiau atsakomybės ir moko juos mokytis. Iniciatyvūs mokytojai 
įtraukia visas šias priemones orientuotas į kiekvieną mokinį, leidžia mokiniams pasirinkti ir padeda 
kiekvienam  būti savimi pasitikinčiu, motyvuotu besimokančiuoju. 
Kiti autoriai nurodo 8 individualizuoto mokymosi žingsnius, kurie gali būti naudingi mokytojui 

□ Informuokite: tėvus ir mokinius apie individualizuoto mokymosi naudą. 
□ Įkvėpkite: suburkite bendraminčių grupelę, kuri padėtų kitiems suprasti, kaip 

individualizuotas ugdymas gali pagerinti visos klasės mokymąsi.  
□ Ištirkite: pasirinkite būdą, kaip nustatyti atskirų mokinių stipriąsias ir silpnąsias puses, pvz., 

Diagnostinius testus ar programinę įrangą, kuri renka informaciją. 
□ Įtraukite: suburkite visas šalis: mokinius ir tėvus bei mokytojus, kad padėtų planuoti 

individualizuoto mokymosi procesą, padėkite nustatyti vaidmenis ir kiekvieno atsakomybę. 
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□ Individualizuokite: kiekvienam savo mokiniui suformuluokite asmeninius aiškius ir 
pasiekiamus tikslus ir numatykite mokymosi eigą.  

□ Inicijuokite: numatykite išteklius (laiką, personalą, ugdymosi erdvę, priemones, 
kompiuterius ir kt.) ir nustatykite mokymosi uždavinius. 

□ Įgyvendinkite: Įvertinkite kiekvieno mokinio pažangą ir asmeninę sėkmę (bent kartą per 
ketvirtį). 

□ Nurodykite: Surinkite duomenis apie mokinio pasiekimus ir dalinkitės individualizuoto 
mokymosi modelio sėkme ir iššūkiais. 

Šaltinis: Tracey Severns, principal, Mount Olive Middle School, Budd Lake, N.J. 
 

QUIZIZZ naudojimo instrukcija 

 

„QMplus“ viktorinos leidžia mokytojams kurti internetinius testus, kuriuose pateikiami įvairūs 
klausimai, pavyzdžiui, atsakymai į klausimus su atsakymų variantais, trumpi atsakymai, užpildoma 
tuščia, teisinga / klaidinga ir t. t. Viktorinos gali būti sudarytos taip, kad būtų automatiškai teiktų 
automatinį grįžtamąjį ryšį mokiniams apie jų jų atsakymus. Taip pat galima sudaryti viktorinas, kad 
būtų galima atlikti daugybę kitų operacijų po viktorinos, įskaitant viktorinos testo perkvalifikavimą, 
rezultatų analizę ir kt. 
Programai reikalingas interneto ryšys. Priemonė sukurta taip, kad net trumpa interneto pertrauka 
nesukelia žaidimo trikdžių.  
Naudodamiesi „Quizizz“ įrankiu, mokytojas ir mokiniai prisijungia tuo pačiu adresu 
http://quizizz.com. Mokytojas užsiregistruoja spausdamas nuorodą login ir atsidariusiame lange 
įveda reikalingus duomenis : el. paštą ir 
spaudžia next.  

 

 

Atsivėrusiame lange pasirenkate savo rolę: 
mokytojas, mokinys ar tėvas:: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Pasirenkame mokytojas, spausdami ant šio 
paveikslėlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsivėrusiame lange užpildome duomenis; 
pasirenkame kas esame mx,  missis ar kitą. Įvedame 
savo vardą, pavardę, sugalvojame slaptažodį. 
Spaudžiame :complete sign up  
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Matome registracijos patvirtinimą. Spaudžiame :Continue. Atsiveria mūsų kaip administratoriaus 
langas: 

 

 

Dabar mokytojas jau gali kurti savo testus  

ar viktorinas. Tam jis spaudžia kairiame 

 viršutiniame kampe nuorodą :Create a new 
guiz. Atsivėrusiame lange nurodo anketos ar 
viktorinos pavadinimą (Name the quizz),tada  
and Choose relevant subjects iš siūlomų arba  
spaudžiame more ir next: 
  

Atsivėrusiame lange galite rašyti first queston 
or teleport from the Qizizz library:: 

 

 

 Atsivėrusiame lange viršutinėje eilutėje 

 įrašote klausimą: 
 

 

 

 

 

 

Atsakymą ir nurodote, kuris atsakymas 
teisingas (pažymite). Atsakymų variantų 
gali būti ir daugiau, jų skaičių galima ir 
pasididinti: 
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Teisingą atsakymą pažymėjus 
atsiranda žalias burbuliukas. Esant 
reikalui, pvz. atliekant apklausą 
galima viršutinėje juostoje rinktis, 
kad visi atsakymai teisingi: 

 

 

You can align quiz to standard and 

align your quiz to state learning 

standards nuspaudus the tag standard: 

 

 

 

 

 

Nustatote laiką skirtą atsakymui. 
Spaudžiate SAVE: 

 

Spaudžiate pliusą ir galite rašyti kitą 
klausimą, atsakymą ir t. t.: 
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Vėl pereiname visus žingsnius: 

 

 

 

Čia dešinėje pusėje matome savo testo 
pavadinimą, galime užsidėti savo 
paveikslėlį ar nuotrauką nuspaudus ant 
paveikslėlio ir atsivėrusiame lange, 
pasirnkame kalbą, klasę, kuriai skirtas 
tekstas, spaudžiame SAVE  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matome tokį vaizdą: 
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Tada spaudžiame FINISH QUIZ ir 
matome sukurtą savo testą: 

 

 

 

 Čia galime matyti visus sukurtus 
Jūsų testus ar viktorinas 
(nuspaudus My quizzes):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu renkatės teleport from the 
Qizizz library galite pasirinkti jau 

padarytą apklausą ar atskirus 
klausimus, arba jau savo darytus 

ankstesnius testus ir panaudoti 

klausimus: 

 

 

 

Po to kairiame šone renkatės Clasees ir sukuriate klasę, nes užduotis galite pateikti ir kitoms 
klasėms.   

Naudodamiesi „Qizizz“ įrankiu, 
 ir mokytojas, ir mokiniai jungiasi tuo pačiu 

 adresu http://quizizz.com ; mokytojas 

jungiasi  

„Login“ ir pasirenka sukurtą žaidimą, o 
mokiniai  spaudžia „Join a game“. Mokytojui 
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suteikiamas pin kodas, kurį įvedę savo kompiuteriuose mokiniai prisijungia prie viktorinos. Be to 
„Qizizz“ galima  skirti ir namų darbams.  

Žaidžiant su „Quizizz“, kitas klausimas jungiasi automatiškai, mokiniui atsakius į 
klausimą. Taip galima sekti lyderių lentelę ir peržiūrėti savo rezultatus. Prieš pradedant viktoriną, 
galima pasirinkti įvairius nustatymus(jei visi yra įjungti, todėl nepageidaujamus galima išjungti); 

□ „Jumble Questions“- maišyta klausimų eilės tvarka; 
□ „Jumble Answers“- maišyta atsakymų eilės tvarka; 
□ „Show Answers“- rodomas teisingas atsakymas po kiekvieno klausimo; 

□ „Show Qizz Review“- rodomi visi klausimai ir atsakymai pabaigoje; 

□ „Show Leaderboard“-po kiekvieno atsakymo mokinių kompiuteriuose rodoma, kas 
pirmauja; 

„question Timer“- rodomas laikmatis ir duodami papildomi taškai už greitesnį atsakymą; 
□ „Show Memes“- rodomi uokingi paveikslėliai; 
□ „Play Music“- viktorinos metu groja muzika.  

 Po viktorinos mokytojas gali peržiūrėti mokinių atsakymus ir net parsisiųsti juos skaičiuoklės 
„Excel“ failu. „Qizizz“ viktorinos kūrime galima panaudoti ir įterpti klausimus iš kitų ,anksčiau 
sukurtų testų. Tam galite panaudoti mokinių kurtus testus. „Quizizz“ –puiki priemonė padedanti 
įvertinti kaip mokiniai išmoko medžiagą.  

 

Individualizavimas ir santykiai  grupėse 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

PRATIMAI 
 

 

Ar Jūs atidėliotojas? 

 

Pratimo 

pavadinimas  
Ar jūs atidėliotojas 

Tema Savęs įsivertinimo testas 

Įgis įgūdžius Aptarę kursų medžiagą, nuspręs kaip tvarkyti laiką, kad investicijos atsipirktų 
ir padėtų susidaryti asmeninius planus ir juos įgyvendinti  

Grupės dydis 10 

Trukmė 10-15 min 

Priemonės  Užduočių lapai 

Aprašymas Pažymėkite atsakymys ir taip įsivertinsite save 
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Tikslai Savęs įsivertinimas 

Pasiruošimas Užduočių lapai 

Instrukcija Pažymėkite atsakymus 

Apklausa ir 

įvertinimas  Pratimas: Ar jūs atidėliotojas 

 

Mano užduotys 

 

Pratimo 

pavadinimas  
Mano užduotys  

Tema Praktinė užduotis 

Įgis įgūdžius Išsiaiškins tikslą ir turės prioritetinių užduočių sąrašą 

Grupės dydis 10 

Trukmė 30 min 

Priemonės  Užduočių lapai 

Aprašymas Sustoti ir palikti sąrašą tokį, koks jis yra, negalima, nes labai greitai ir vėl 
pateksite į nuolatinį nesibaigiančių darbų ir streso sūkurį. 

Tikslai Kai aiškiai žinote tikslą ir turite prioritetinių darbų sąrašą, belieka pasiimti 
darbo kalendorių ir perkelti tuos darbus į tas dienas, kuriomis planuojate jų 
imtis 

Pasiruošimas Užduočių lapai 

Instrukcija 1. Ant popieriaus lapo Jums reikia surašyti darbus „Mano darbai“. 

2. Ant popieriaus lapo Jums reikia surašyti savo darbus  nuo svarbiausių 
iki ne tokių svarbių “Mano darbai, surašyti pagal svarbą:”.  

3. Dabar, kai aiškiai matome svarbiausius ir ne tokius svarbius darbus, 

kitas veiksmas – prie kiekvieno parašyti, kiek preliminariai reikia 
laiko (valandų ar dienų) jam atlikti.. “Sąrašas su laiku:”  

Apklausa ir 

įvertinimas  Pratimas mano užduotys 

Patarimai  Dalį atlikite klasėje, užduotį užbaikite namuose.  
 

 

Perlų traiškytojas 

 

Pratimo 

pavadinimas  

Perlų traiškytojas 
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Tema Praktinė užduotis 

Įgis įgūdžius Mąstys teigiamai 

Grupės dydis 10 

Trukmė 10-15 min 

Priemonės  Užduočių lapai 

Aprašymas Žemiau išvardykite keletą asmeninio ir profesinio gyvenimo situacijų, kai, 
jūsų manymu, elgėtės kaip perlų traiškytojas.  
 

Tikslai Mąstyti teigiamai 

Pasiruošimas Užduočių lapai 

Instrukcija Žemiau išvardykite keletą asmeninio ir profesinio gyvenimo situacijų, kai, 
jūsų manymu, elgėtės kaip perlų traiškytojas.  
 

Apklausa ir 

įvertinimas  Pratimas perlų traiškytojas 

Patarimai  Užduotį galite atlikti namuose 

 

Perlų žvejys 

Pratimo 

pavadinimas  
Perlų žvejys 

Tema Praktinė užduotis 

Įgis įgūdžius Sukursite turtingą  įvykiais gyvenimą, būsite perlų žvejaiss. 

Grupės dydis 10 

Trukmė 10-15 min 

Priemonės  Užduočių lapai 

Aprašymas Žemiau išvardykite keletą asmeninio ar profesinio gyvenimo situacijų, kai, 

jūsų manymu, elgėtės kaip perlų žvejys. 
 

Tikslai Mąstyti teigiamai 

Pasiruošimas Užduočių lapai 

Instrukcija Žemiau išvardykite keletą asmeninio ar profesinio gyvenimo situacijų, kai, 
jūsų manymu, elgėtės kaip perlų žvejys. 
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Apklausa ir 

įvertinimas  Pratimas Perlų žvejys 

Patarimai  Užduotį galite atlikti namuose 

 

Klasė 

 

Pratimo 

pavadinimas  
Klasė 

Tema Praktinė užduotis grupėms 

Įgis įgūdžius Įvertinkite, kurie būdai yra veiksmingi ir padeda valdyti klasę 

Grupės dydis 2 grupės po 5 dalyvius 

Trukmė 15 min 

Priemonės  A2 popierius, markeriai, kompiuteris  

Aprašymas Panaudodami „Minčių lietaus“ metodą pasiūlykite kaip galima daugiau 
efektyvių ir jūsų išbandytų vaikų elgesio taisyklių klasėje 

Tikslai Groups: 

□ "„Mano penkios taisyklės, kurias įsivedžiau klasėje“ 

□ "„Veiksmingiausias susitarimas su mokiniu“  

Pasiruošimas A2 popierius, markeriai, kompiuteris  

Instrukcija Panaudodami „Minčių lietaus“ metodą pasiūlykite kaip galima daugiau 
efektyvių ir jūsų išbandytų vaikų elgesio taisyklių klasėje 

Apklausa ir 

įvertinimas  Prezentacija 

 

Mokinių pastiprinimas 

 

Pratimo 

pavadinimas  
Mokinių pastiprinimas  

Tema Praktinė užduotis grupėms  

Įgis įgūdžius Įvertinkite, kas yra efektyvu ir naudinga dirbant klasėje 

Grupės dydis 2 grupės of 5 žmones  

Trukmė 15 min 
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Priemonės  A2 popierius, markeriai, kompiuteris  

Aprašymas Sunku greitai nustatyti ir įvertinti, ar besimokantysis klasėje vienaip ar kitaip 
elgiasi dėl mokymosi sunkumų ar dėl savireguliacijos stokos. 

Tikslai Įvertinkite, kas vyksta klasėje 

Pasiruošimas A2 popierius, markeriai, kompiuteris  

Instrukcija Nurodykite 5 teiginius, kurie padėtų pastiprinti mokinius verbaliniu būdu . 
Nurodykite 5 teiginius, kurie padėtų pastiprinti mokinius neverbaliniu būdu. 

 

Apklausa ir 

įvertinimas  Praktinė užduotis grupių stiprinimui 

 

Apklausa "Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio..." 

 

Pratimo 

pavadinimas  

Apklausa "Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio..." 

 

Tema Apklausa 

Įgis įgūdžius Testas mokytojų žinių pasitikrinimui  

Grupės dydis 10 

Trukmė 2-3 min 

Priemonės  Užduočių lapai arba quizizz.com/admin/quiz/5d4eb66bc85237001b9d13a9/ 

survey-i-take-into-consideration-each-students 

Aprašymas Testas mokytojų žinių pasitikrinimui  

Tikslai Savo žinių įsivertinimas  

Pasiruošimas Užduočių lapai, internetas  

Instrukcija Pažymėkite teisingą atsakymą  

Apklausa ir 

įvertinimas  Atlikta apklausa 

 

Apklausa „Diferenciacija, taikoma pamokose“ 

 

Pratimo 

pavadinimas  

Apklausa „Diferenciacija, taikoma pamokose“ 

 

Tema Apklausa 
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Įgis įgūdžius Įsivertins kiek diferenciaciją taiko savo pamokose 

Grupės dydis 10 

Trukmė 2-3 min 

Priemonės  Užduočių lapai arba quizizz.com/admin/quiz/5d4eabacc85237001b9cfd1e/ 

the-differentiation-apply-in-the-lessons 

Aprašymas Atlikite „įsivertinimo“ testą, kad sužinotumėte, ar jūsų veikloje yra 
diferenciacijos požymių 

Tikslai Testas, kad sužinotumėte, ar jūs taikote diferenciaciją savo ugdomojoje 
veikloje  

Pasiruošimas Užduočių lapai, internetas 

Instrukcija Pažymėkite teisingą atsakymą  

Apklausa ir 

įvertinimas  Apžvelksite kokius diferencijavimo dalykus taikote savo pamokose 

 

Apklausa "Individualizavimo taikymas pamokoje" 

 

Pratimo 

pavadinimas  

Apklausa "Individualizavimo taikymas pamokoje" 

 

Tema Apklausa 

Įgis įgūdžius Individualizavimo taikymo pamokoje 

Grupės dydis 10 

Trukmė 2-3 min 

Priemonės  Užduočių lapai arba quizizz.com/admin/quiz/5d4e5647983205001a8ea440/ 

survey-the-personalization-they-apply-during-the-lessons 

Aprašymas Atlikite „įsivertinimo“ testą, kad sužinotumėte, ar jūsų veikla turi 

individualizavimo požymių 

Tikslai Testas, kad sužinotumėte, ar jūsų veikla turi individualizavimo požymių 

Pasiruošimas Užduočių lapai, internetas 

Instrukcija Pažymėkite teisingą atsakymą  

Apklausa ir 

įvertinimas  
Apklauso "Individualizavimo taikymas pamokoje" atlikimas 
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Laiko vagys 

 

Pratimo 

pavadinimas  
Laiko vagys 

Tema Praktinė užduotis 

Įgis įgūdžius Būtina pakeisti situaciją, rasti būdų, kaip geriau planuoti laiką ir efektyviai jį 
naudoti, neutralizuoti „laiko vagis“, sumažinti darbo laiko praradimą, 
efektyviau naudoti darbo laiką ir tokiu būdu pagerinti darbo rezultatus, jausti 
asmeninį pasitenkinimą ir psichologinį komfortą. 

Grupės dydis 10 

Trukmė 30 min 

Priemonės  Užduočių lapai 

Aprašymas Mokytojai analizuoja galimus laiko vagis ir mokosi juos neutralizuoti 

Tikslai Mokytojai atkreipia dėmesį į laiko vagis ir mokosi juos neutralizuoti 

Pasiruošimas Užduočių lapai 

Instrukcija Pagalvokite, kaip tai pakeisti, ir įrašykite į lentelę 

 

Apklausa ir 

įvertinimas  Pratimas laiko vagys 

Patarimai  Atlikite dalį užduoties, o likusią dalį atliksite namuose 

 

Diferencijuotas, individualizuotas ir individualus mokymas  
 

Pratimo 

pavadinimas  
Diferencijuotas, individualizuotas ir individualus mokymas 

Tema Praktinė užduotis grupėms 

Įgis įgūdžius Mokytojai atliks „žodžių“ paiešką 

Grupės dydis 2 grupės po 3 žmones and 1 grupė 4 žmonės 

Trukmė 10-15 min 

Priemonės  A2 popierius, markeriai, kompiuteris 

Aprašymas Grupinis darbas išsiaiškinant 3 pagrindinius dalykus, apibrėžiančius 
diferenciaciją, individualizavimą ir individualų mokymą interneto 
puslapiuose. Trumpo pristatymo rengimas 
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Tikslai Paruošti trumpą prezentaciją  

Pasiruošimas A2 popierius, markeriai, kompiuteris 

Instrukcija Grupinis darbas išsiaiškinant 3 pagrindinius dalykus, apibrėžiančius 
diferenciaciją, individualizavimą ir individualų mokymą interneto 
puslapiuose. 

Apklausa ir 

įvertinimas  
Aptarsime ir trumpai pristatysime „diferencijuotą, individualizuotą ir 
individualų mokymą“ 

 

Mokymosi stiliai 
 

Pratimo 

pavadinimas  
Mokymosi stiliai 

Tema Praktinė užduotis grupėms 

 

Įgis įgūdžius Mokytojai galės atskirti pagrindinius mokymosi stilius 

 

Grupės dydis 2 grupės po 5 žmones 

Trukmė 10-15 min 

Priemonės  A2 popierius, markeriaai, kompiuteris  

Aprašymas Tinkamas kiekvieno mokinio mokymosi stiliaus parinkimas leidžia tinkamai 
organizuoti klasės darbą ir svarbiausias rezultatas - geri mokinių pasiekimai. 

Tikslai Parengti trumpą pristatymą „Mokymosi stiliai“ 

Pasiruošimas A2 popierius, markeriai, kompiuteris  

Instrukcija Grupėse parenkite prezentaciją „Mokymosi stiliai“ 

Apklausa ir 

įvertinimas  
Aptarsime ir trumpai pristatysime „mokymosi stilius“. 

 

 

Vandens pilstymas 

Pratimo 

pavadinimas  

Vandens pilstymas 

 

Tema Apšilimui 

Įgis įgūdžius Įvertinti mokinių veiksmus ir jų jausmus. 

Grupės dydis 10 
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Trukmė 25 – 30 min 

Priemonės  Trys indai, šviesūs ir tamsūs spalvinimo dažai, šaukštas 

Aprašymas Dalyviams paaiškinama, kad šviesios spalvos vanduo simbolizuoja teigiamus, 

gerus klasėje patirtus išgyvenimus, o tamsios spalvos – neigiamus, skaudžius, 
liūdnus išgyvenimus. 
 

Tikslai Prisiminti gerus  ar nemalonius dalykus atsitikusius  klasėje, įvertinti mokinių 
poelgius ir savo savijautą. 

Pasiruošimas Du indai yra pusiau pilni vandens. Į vieną iš indų dedame šviesius dažus, o 
kitame - tamsius dažus. Palaukite, kol vanduo nusidažys. Trečias indas 
paliekamas tuščias. 
 

Instrukcija Kiekvienas dalyvis turi ateiti prie indų, Šaukštu pasemti šviesų arba tamsų 
vandenį ir išpilti jį į tuščią indą. Dalyviai turėtų pasakyti, kodėl jie pasirenka 
vandenį su tamsia ar šviesia spalva. Be to, dalyviams leidžiama ateiti ne 
kartą, jei jie mano, kad atsiminė ką nors, kuo nori pasidalinti su grupe. 
 

Apklausa ir 

įvertinimas  
Aptarkime ir įvertinkime, kas nutiko mūsų klasėse. 
 

Patarimai  Leisti kiekvienam pakalbėti  
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Savęs įvertinimas „Ar esate atidėliotojas?“ 
 

Pateiktoje skalėje įvertinkite save kiekvieno klausimo atžvilgiu Šiek tiek  Kartais   Visada 

Ar ieškote priežasčių, kad galėtumėte darbus atidėti vėlesniam 
laikui?  

   

Ar manote, kad jums geriausiai sekasi dirbti „jaučiant spaudimą“?  

 

   

Ar kada nors esate pagalvojęs, kad jūsų darbas jums nerūpi?  
 

   

Ar leidžiate, kad kokia nors bloga padėtis ir toliau tęstųsi vietoj to, 
kad nedelsiant imtumėtės veiksmų ir ją ištaisytumėte?  
 

   

Ar leidžia kitiems save pertraukinėti?  
 

   

Ar savo atidėliojimo taktiką teisinate tuo, kad tai yra „kūrimo 
proceso“ dalis?  

   

Ar tuo metu, kai turite atlikti šią užduotį, naršote Internete 
ieškodamas saviugdos galimybių?  

   

Ar manote, kad per turimą savo laiką turite atlikti pernelyg daug 
užduočių?  

   

 

 

Praktinė užduotis „Mano užduotys“ 

 

Sustoti ir palikti sąrašą tokį, koks jis yra, negalima, nes labai greitai ir vėl pateksite į nuolatinį 
nesibaigiančių darbų ir streso sūkurį. Neturėdami veiklos prioritetų, pasineriate į skubių darbų 
atlikimą, nustumdami į šalį tuos, kurie išties svarbūs, kurie iš pradžių nebūna „degantys“, bet 

ilgalaikėje perspektyvoje turi itin didelės įtakos Jūsų sėkmei ir pasitenkinimui gyvenimu. 
Dažnai nesąmoningai renkatės nesudėtingas užduotis, kurioms atlikti reikia mažiausiai pastangų, o 
vien pagalvojus apie sprendimų laukiančias išties sudėtingas problemas, apima panika ir nusvyra 
rankos. Galop ilgai vilkinami sudėtingi klausimai atrodo nebeišsprendžiami.  

□ Ant popieriaus lapo Jums reikia surašyti darbus „Mano darbai“: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

□ Ant popieriaus lapo Jums reikia surašyti savo darbus  nuo svarbiausių iki ne tokių 
svarbių 

“Mano darbai, surašyti pagal svarbą”:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

□ Dabar, kai aiškiai matome svarbiausius ir ne tokius svarbius darbus, kitas veiksmas – 

prie 

kiekvieno parašyti, kiek preliminariai reikia laiko (valandų ar dienų) jam atlikti. Labai svarbu laiko 
sąnaudas įvertinti realiai, be perdėto optimizmo. Nesistenkite dirbtinai sutrumpinti, manydami, kad 
nuo to vieną ar kitą darbą atliksite greičiau. Jei žinote, kad reikės valandos, rašykite valandą, o ne 
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20 minučių. Svarbu suprasti, kad tikrai ne visuomet pavyks tiksliai numatyti, kiek laiko reikės 
vienai ar kitai veiklai: “Sąrašas su laiku:”  

 ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Kai aiškiai žinote tikslą ir turite prioritetinių darbų sąrašą, belieka pasiimti darbo kalendorių ir 
perkelti tuos darbus į tas dienas, kuriomis planuojate jų imtis.  
 

Kai aš buvau perlų traiškytojas 

□ Žemiau išvardinkite keletą situacijų iš savo asmeninio ir 
profesinio gyvenimo, kai, Jūsų manymu, Jūs elgėtės kaip 
perlų traiškytojas.  

□ Pavyzdžiui: kai mano svainė išpylė raudono vyno ant mūsų 
naujojo kilimo; kai kažkoks kvailys nulaužė mano automobilio 
anteną; kai paaukštino mano kolegą, kuris nepasižymi 
sumanumu; kai klientai  skundėsi dėl mūsų produktų. 
 

□ Situacijos, kai aš buvau perlų traiškytojas 

.................................................................................................

......................................... 

.................................................................................................

......................................... 

.................................................................................................

......................................... 

Ateityje stenkitės atpažinti tokias situacijas, kurios pažadina perlų traiškytoją Jumyse. Ar Jūs 

elgiatės pagal tam tikrą modelį? Paklauskite savęs: ar dažnai aš elgiuosi kaip perlų traiškytojas? Ką 
aš gaunu taip besielgdamas? Kaip tokioje situacijoje aš galėčiau tapti perlų žveju?  

Kai aš buvau perlų žvejys 

□ Žemiau išvardinkite keletą situacijų                                                                                                                                         
iš savo asmeninio ir profesinio gyvenimo,                                                                                                                                     
kai, Jūsų manymu, Jūs elgėtės kaip perlų 
žvejys.  

□ Pavyzdžiui: kai skrisdamas lėktuvu aš                                                                                                                                          
užkalbinau šalia sėdintį keleivį; kai mano                                                                                                              
vaikai atnešė iš mūsų sodo pirmąjį rožės                                                                                                               
žiedą (be koto); kai mes nesutarėme dėl                                                                                                                                        
projekto susirinkimo praeitą savaitę; kai                                                                                                                  
Jurgis neatliko svarbios užduoties iki                                                                                                                                                       
galutinio termino. 

□ Situacijos, kai aš buvau perlų žvejys 
..................................................................

..................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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□ Ateityje stenkitės atpažinti tokias situacijas, kurios pažadina perlų žveją Jumyse. Padrąsinkite ir 
pagirkite save už tai, kad randate perlų kasdieninėse ir įprastose situacijose. Įpraskite būti perlų 
žveju, nes taip Jūs kuriate turtingą ir įvykių kupiną gyvenimą. 

Laiko vagys 

 

TELEFONAI 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Diskusijos trunka per ilgai   

Juntamas noras arba poreikis, kad kiti galėtų [į 
mane] kreiptis  

 

Pokalbiai vyksta nestruktūruotai   

Nesugebėjimas užbaigti pokalbį telefonu   

Nerealiai apskaičiuotas laikas   

Trūksta prioritetų   

Pasiekia absoliučiai visi skambučiai  

NEAPSISPRENDIMAS IR ATIDĖLIOJIMAS 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Nėra tikėjimo sprendimų priėmimo procesu   

Įjunkimas į duomenis   

Sprendimai priimami neracionaliai   

Baimė, kad net smulkios klaidos turės 
pasekmių  

 

Nerealūs galutiniai terminai   

Nemalonių ir (arba) sunkių darbų atidėliojimas   

ATIDĖLIOJIMAS 

Priežastys  Galimi sprendimai 

„Viena valanda nieko nepakeis; atidėsiu viską 
iki vidurdienio“.  

 

„Kokia betvarkė šitame stalčiuje; jį tikrai 
reikėtų sutvarkytų“.  
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„Nieks neatsitiks, jei kelias minutes 

pavėluosiu; vis tiek visi laiku neateina“. 
 

 „Negaliu pradėti rašyti šios ataskaitos, kol 
neišgirsiu atsiliepimų iš XYZ“.  

 

 „Aš visada dirbu geriausiai, kai jaučiu 
spaudimą“. 

 

 „Dar kelias minutes pažiūrėsiu TV“.   

Atidėliojimas – tai vengimas daryti kokį nors darbą ar užduotį, kurią reikia užbaigti. Toks 
vengimas gali baigtis kaltės ar neadekvatumo jausmu, depresija, abejojimu savimi. Atidėliojimas 
gali baigtis skausmingomis pasekmėmis. Jis gali sukliudyti ir dažniausiai sukliudo mums priartėti 
prie asmeninių pasiekimų ir sėkmės. 

NEMOKĖJIMAS PASAKYTI „NE“ 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Noras padėti kitiems   

Poreikis jaustis svarbiu   

Bijojimas įžeisti   

Nežinojimas, kaip tai padaryti   

Ambicingumas, noras būti užsiėmusiu   

Nes kiti tikisi, kad pasakysite „taip“   

ASMENINIS NEORGANIZUOTUMAS 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Trūksta sistemingumo ir (arba) tvarkingumo   

Per daug laiko skiriama informacijos 

paieškoms  
 

Norisi atrodyti užsiėmusiu, svarbiu ir 
nepakeičiamu  

 

 

Bijojimas, kad kas nors nepasimirštų   

Negali deleguoti   

ATSITIKTINIAI LANKYTOJAI 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Nėra plano, kaip jų išvengti   
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Praktikuojama atvirų durų politika   

Susitikimas su jumis yra eskaluojamas   

Lankytojai nori užmegzti santykius   

Nesugebėjimas užbaigti vizitą   

Dažnai patrukdo mano komandos nariai   

Komandos nariai bijo priimti sprendimą   

SAVIDRAUSMĖS TRŪKUMAS 

Priežastys  Galimi sprendimai 

Nėra veiklos standartų   

Trūksta aiškios krypties   

Nemalonūs darbai atidėliojami   

Save motyvuoti sunku   

Neįžvelgia pasekmių   

Atidėlioja svarbius darbus, vilkina reagavimą į 
nemalonius reikalus  

 

Nesiima paskesnių priemonių   

Nerealūs laiko paskaičiavimais   

Nemokėjimas pasakyti „Ne“   

Nerūpestingumas  
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UŽDUOTIS 
 

Praktinė užduotis grupėms "Mokinių pastiprinimas" 

 

Parenkite prezentaciją – 15 min. 

Mes stengsimės aptarti ir įvertinti, kas vyksta mūsų klasėje, ir atlikti užduotis. 
2 grupės po penkis: 

□ Nurodykite 5 teiginius, kurie padėtų pastiprinti mokinius verbaliniu būdu . 
□ Nurodykite 5 teiginius, kurie padėtų pastiprinti mokinius neverbaliniu būdu. 

 

Apklausa "Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio..." 

 

Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio... Taip  Ne 

Gebėjimus   

Ankstesnio mokymosi ypatumus   

Individualius mokymosi būdus   

Asmeninius poreikius   

Praleistas pamokas   

Socialinius ir kultūrinius ypatumus   

Brandą    

 

 

Elgesio sutartis 
Vardas, pavardė............................................................................................................... 
klasė:........................................Data:................................................................................ 
 

Mano tikslai pamokų ir pertraukų metu: 
............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Pasekmės , neįgyvendinus tikslų: 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Paskatinimai, įgyvendinus tikslus: 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Sutartis bus peržiūrėta: 
................................................................................................. 

................................................................................................. 

Parašai: 
Mokytojas    ................................................................................................ 

Mokinys       ................................................................................................. 

 

 

Apklausa „Diferenciacija, taikoma pamokose“ 
  

Teiginys 

 

Visada 

 

Dažnai Kartais Retai Niekada 

1. Stengiuosi kiekvienam mokiniui suteikti 

atsaką po kiekvienos didasnės apimties 
užduoties. 

     

2. Mano pastabos yra nukreiptos į mokinio 
atliktą darbą, o ne į jo asmenį.  

     

3. Teikiu pozityvias ir konstruktyvias 

pastabas.  
     

4. Mokau mokinius panaudoti pastabas 

mokymuisi gerinti.  
     

5. Kiekvieną mokinį stengiuosi pagirti.       

6. Skatinu mokinius vertinti savo ir kitų 
atliktą darbą, pažangą.  

     

7. Leidžiu mokiniams daryti tai ką jie nori, 
net jei tai nevisai atitinka programos 

turinį.  
 

     

 

 

Apklausa "Individualizavimo taikymas pamokoje" 

 

Atlikite savianalizės testą ir išsiaiškinkite, ar Jūsų veikloje yra individualizuoto ugdymo požymių 

 

Teiginys Taip Ne 

Per pamoką mokinius vadinu vardais.   

Per pamoką dažniau šypsausi nei būnu rūstus(-i)   

Stengiuosi kurta malonią ugdymosi aplinką   

Padrąsinu mokinius kai to prireikia   

Parodau mokiniams gerų darbų pavyzdžių   

Pagiriu mokinius pamokoje   
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Pagiriu mokinius ne pamokų metu   

Skatinu mokinius būti aktyviais, neužgožiu jų    
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SKYRIUS VI.                                 
PAPILDOMŲ MADŽIAGŲ 

NAUDOJIMAS 
 

 

SCENARIJUS 
 
 

Veiklos 
pavadinimas                   

Skaitmenų! Kortelių, animacijos ir viktorinų naudojimas mokymosi procese 

Tema Naudokite papildomą medžiagą, pavyzdžiui, korteles, animaciją, klausimus 
apie viktorinas ir leidėjų pateiktą duomenų bazę, skirtą „WebCT“ ar 

„Blackboard“. 

Veiklos 
santrauka          

Dviejų dienų seminaras, kaip mokyti žmonių grupes naudotis internetinėmis 
priemonėmis, tokiomis kaip atminties kortelės, animacijos ir viktorinos 
klausimai. 

Trukmė 10 valandų (2 dienos x 5val.) 

Amžiaus grupė Tikslinė grupė: Suaugusieji, turintys patirties rengti kai kuriuos mokymus / 
seminarus, bet turintys mažai skaitmeninių įgūdžių. Žmonės, kurie niekada 
nemėgino dėstyti internete (arba mišriai). 

Veiklos tikslai                 Supažindinti dalyvius su internetinėmis priemonėmis, tokiomis kaip 
atminties kortelės, animacijos ir klausimai. 

 Norėdami parodyti naudingus internetinius išteklius, dalyviai gali juos 
naudoti kaip pedagogus ir instruktorius. 

 Išbandyti internetines priemones. 
 Kurti savo medžiagą naudojantis internetinėmis priemonėmis. 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai  

Veiklos 
įgyvendinimo 

metodika           

Seminaras yra padalijamas į sesijas, atliekant aktyvius pratimus, 
sustiprinančius dalyvių įsitraukimą. 

Įrankiai ir 
priemonės 

Skaitmeniniai įrankiai: 
 Cram 

 Flipanim 

 PowToon 

 Kahoot 

 WooClap 

 Blackboard 
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 WeTransfer 

 Web Whiteboard 

Priemonės: 

 Nešiojamieji kompiuteriai 
 Išmanieji telefonai 
 Projektorius ir garso Sistema 

 Interneto ryšys 

 Popieriaus lapai, rašikliai 
 jaustukų kortelės (atsispausdinti iš dl-trainers.eu/handbook) 

Eiga Seminaras yra pagrįstas Kolbo patirtinio mokymosi ciklu. Taikant šį požiūrį, 
atskaitos taškas yra konkreti patirtis, po kurios eina reflektyvus naujos 
patirties stebėjimas, kuris lemia abstrakčios konceptualizacijos sukūrimą iš 
to, ko asmuo išmoko. Paskutinis etapas yra aktyvus eksperimentavimas, kurio 
metu besimokantysis taiko naujai įgytas žinias. Seminare siūlomi užsiėmimai 
naudojant aktyvius metodus. Dalyviai yra kviečiami tyrinėti naujas 
skaitmenines priemones individualiai ar grupėse. Norint užtikrinti sklandų 
patyrimą, reikia iš anksto pasiruošti. Visų pirma, jūs turite susipažinti su 
sesijos planu, kad galėtumėte vadovauti dalyviams per visą procesą. Antra, 
turėtumėte skirti laiko susipažinti su siūlomomis skaitmeninėmis 
priemonėmis, susipažinti su jų veikimu, išbandyti juos patys ir paruošti 
darbui prieš dirbtuves. Kartais reikia sukurti paskyrą siūlomame portale. 

Diena 1 

Session 1 
Susipažinimas 

grupėje 
 

20 min 

1. Pasveikinkite dalyvius, prisistatykite ir paaiškinkite šio seminaro temą. 
2. Pasakykite, kad per dvi dienas kartu atrasite internetinių įrankių, naudingų 

dirbant su žmonių grupėmis, pavyzdžiui, korteles, animaciją ir viktorinos 
klausimus. 

3. Paminėkite, kad tai yra aktyvus seminaras ir būtina dalyvauti atliekant 
siūlomus pratimus. Pasakykite, kad nereikia jokių ankstesnių žinių apie 
konkrečias priemones. 
4. Paprašykite kiekvieno dalyvio prisistatyti, nurodant vardą, pavardę, 
mokymo / darbo su žmonėmis patirtį, kompetencijos sritį ir vieną šio 
seminaro lūkesčius. 

Session 2 
Apšilimas 

 

10 min 

Pratimas: uola, popierius, žirklės. Po apšildančio pratimo paaiškinau, kad 
tai buvo mūsų požiūrio metafora šio seminaro metu. Mes darysime klaidų, 
tačiau tai yra mokymosi proceso dalis. Tuo pat metu galime mokytis vieni iš 
kitų, palaikyti savo bendraamžius, kaip tai darėme pratybose. Jei klystame ar 

kažkas nutiko ne taip, kaip norėjome, vis tiek galime būti laimėjusiųjų 
grupėje, kai pasitikime kitais ir pasinaudojame bendradarbiavimu. 

Session 3 
Įvadas į temą 
“Atminties 

kortelės” 

10 min 

Pasakykite, kad pradėsite nuo atminties kortelių temos. Paklauskite dalyvių, 
ar jie žino šį įrankį. Kas tai naudoja savo darbe? Kada tai naudinga? 
Klauskite keleto pavyzdžių. Parodykite apibrėžimą „PowerPoint“ pristatyme. 

Pristatymas: Kortelių, animacijos ir viktorinų naudojimas (dl-
trainers.eu/handbook). 

Sesija 4 1. Paprašykite dalyvių apsilankyti svetainėje: www.cram.com. 
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Tyrinėti “Cram” 

 

30 min 

Paaiškinkite, kad tai įrankis kurti internetines korteles. Parodykite 
„PowerPoint“ skaidres, kad paaiškintumėte parinktis: susipažinti su 
atminties kortelėmis, įsiminti jas ir išbandyti. 
2. Paprašykite dalyvių išbandyti pasirinktą atminties kortelių rinkinį. 
Jie gali ieškoti savo pasirinkto arba galite pasiūlyti konkretų: 
www.cram.com/flashcards/memorize/capitals-europe-6115625. 
Skatinkite individualų tyrinėjimą. 
3. Įsiminę ir išbandę pasirinktas atminties korteles, paklauskite 
dalyvių, ką jie atrado, kokia yra šio įrankio ateitis.  

Sesija 5 
Atminties 

kortelių kūrimas 

 
60 min 

 

Pratimas: „Flashcards“ kūrimas.  
1. 1.Kai dalyviai jau susipažinę su įrankiu ir jo galimybėmis, padalinkite 

juos į porą ir paprašykite sukurti savo atminties kortelių rinkinį 
(mažiausiai 10 kortelių rinkinyje). 

2. Duokite 30 minučių pasiruošti ir paskelbti internete. 
3. Kai visos grupės bus baigtos, leiskite joms keistis nuorodomis į naujai 

sukurtas atminties korteles. 

4. Kiekviena grupė turi įsiminti ir išbandyti šalia esančios grupės 
atminties kortelę. 

Sesija 6  
Apibendrinimas 

temos “Atminties 

kortelės” 

 
15 min 

Susumaukite atminties kortelių dalį. Paprašykite apmąstymų, įspūdžių ir 
idėjų, kaip įgyvendinti šį įrankį dalyvių praktikoje. Leisk jiems keistis 
idėjomis. 
Parodos „PowerPoint“ pristatymo pabaigoje rodomos alternatyvios 

priemonės, skirtos sukurti internetines korteles. 

Sesija 7  
Įvadas į 

animaciją 

 
15 min 

Kitas dalykas, palaikantis mokymąsi internete, yra animacija. Kaip manote - 
kodėl reikia tuo naudotis? Leiskite dalyviams atlikti minčių šturmą, 
užsirašykite savo idėjas ir pabaigoje jas apibendrinkite. 

Sesija 8  
Flipanim 

 
30 min 

„Flipanim“ (flipanim.com). Išbandykite savo piešimo įgūdžius naudodami šį 
paprastą įrankį, kad padarytumėte animaciją. Paprašykite dalyvių ištirti įrankį 
ir naudojant jį sukurti labai paprastą animaciją. Pabaigoje paprašykite jų 
išsaugoti animaciją ir nusiųsti į jūsų el. Paštą arba įdėti į bendrą „Google“ 

disko aplanką, kad galėtumėte parodyti visas animacijas visai grupei. 

Sesija 9  
PowToon 

 

90 min 

„Flipanim“ buvo tik energizatorius ir įvadas į animacijos temą. Kaip matėme, 
animaciją iš savo piešinių sukurti nėra taip paprasta. Dabar ketiname 
išbandyti dar vieną įrankį, kaip sukurti animaciją, naudingą mokymosi 
procese. Pažiūrėkime, kaip tai gali atrodyti. Parodykite vaizdo įrašą, sukurtą 
naudojant „PowToon“: www.powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m, kaip šio 
seminaro medžiagą. 
Pastaba: šiam įrankiui reikia sukurti sąskaitą ir prisijungti. Šio seminaro 
tikslais galite paprašyti dalyvių tai padaryti arba sukurti keletą bandomųjų 
paskyrų. Pagrindine ribota versija šį įrankį galima nemokamai naudoti. Eikite 
į www.powtoon.com 

Vaizdo įrašas: Kaip naudotis Powtoon (dl-trainers.eu/handbook). 

http://www.powtoon.com/
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Pratimas: PowToon. 

Sesija 10  
Dienos 

apibendrinimas              

 

20 min 

Apibendrink pirmą dieną. Paklauskite dalyvių, jei jie turi kokių nors 
klausimų apie pateiktas priemones. Tada paprašykite jų sudaryti poras ir 
pasidalyti pirmosios dienos atspindžiais. Po 10 minučių paprašykite 
kiekvienos poros pasidalyti savo pagrindiniu atspindžiu visai grupei. 
Dėkojame dalyviams už dalyvavimą ir padrąsinkite juos rytoj. 

Diena 2 

Sesija 1 
Pirmos dienos 

santrauka 

 

30 min 

Sveiki dalyviai. Pasakykite jiems, kad susumuosite praėjusią dieną, ir 
paprašykite jų naudotis savo išmaniaisiais telefonais. Atidarykite „Kahoot“ 

viktoriną: sukurkite.kahoot.it/share/day-1-summary/a713ecfa-4dc4-4cc2-
be2e-5417cd89401f ir parodykite ją ekrane. Paprašykite dalyvių prisijungti 
prie viktorinos apsilankydami svetainėje: kahoot.it ir įdėdami ekrane pateiktą 
segtuką. Kiekvienas dalyvis turi įterpti savo vardą. Kai visi turi prieigą, 
pasakykite, kad bus 6 klausimai, kiekvienas klausimas turi 4 atsakymus, jie 

turi kuo greičiau išsirinkti teisingą. Pradėkite viktoriną. 
1. Kokį žaidimą mes žaidėme savo dirbtuvių pradžioje? (atsakymas: 

uola, popierius, žirklės) 
2. Su kuriomis priemonėmis vakar susipažinome? (Flashcards ir 

animacijos) 

3. Koks buvo „Flashcards“ kūrimo įrankio pavadinimas? (Cram) 
4. Kuo buvo pavadintas įrankis animacijai sukurti iš jūsų piešinių? 

(„Flipanim“) 

5. Koks buvo animuoto vaizdo įrašo kūrimo įrankio pavadinimas? 

(„PowToon“) 

6. Kokia yra animacijos naudojimo mokymosi procese nauda? (Mes 
geriau įsimename vaizdus) 

Apibendrinkite viktoriną ir praėjusią dieną ir paklauskite, ar dalyviai neturi 
klausimų apie korteles ir animaciją ar įrankius, kuriais jie naudojosi. 

Sesija 2 

Viktorinų 
klausimai 

 

15 min 

1. Pristatykite naują temą: viktorinos klausimai kaip dar viena naudinga 
skaitmeninė priemonė, kurią verta įtraukti į mokymosi procesą. Paklauskite, 
kokia buvo dalyvių patirtis žaidžiant „Kahoot“. Ar tai buvo įdomu? Ar tai 

atnešė emocijų? O kaip jų motyvacija? 

2. Paklauskite dalyvių, kokiais tikslais mes galime naudoti tokias viktorinas? 

Ieškokite atsakymų kaip 

a. Norėdami patikrinti žinias 

b. Pristatyti naują temą 

c. Apibendrinant, tema / revizijai (kaip jie darė pradžioje. 
d. Norėdami atkreipti dėmesį 

3. Norėdami apibendrinti šią dalį, parodykite „PowerPoint“ skaidrę. 

Sesija 3 
Kahoot 

 

60 min 

Susipažinimas su Kahoot. Pratimas: „Kahoot“. 

1. Norėdami sukurti „Kahoot“ viktoriną, dalyviai turės susikurti sąskaitą arba 
jie gali naudotis iš anksto paruoštu treneriu. 
2. Dalykite dalyvius grupėmis po 3–4 žmones. Paprašykite jų sukurti 
viktoriną pasirinkta tema. Bent 6 klausimai. Paprašykite jų ramiai dirbti, nes 
galų gale jie atliks visas viktorinas. Duokite 20 minučių pasiruošimui. 
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3. Eikite pasitikrinti eigą ir atsakykite į klausimus, kurie gali pasirodyti. 
4. Baigę grupes paprašykite kiekvienos grupės atlikti savo viktoriną su 
likusiais dalyviais. 

Sesija 4 
Interaktyvių 
platformų 

pranašumai 
 

30 min 

Pasakykite dalyviams, kad jie tiesiog rengė atsakymų variantus. Tačiau yra ir 
kitų variantų, kuriuos verta išbandyti ir naudoti dirbant su grupėmis. 
Pristatykite naują įrankį: „WooClap“ (www.wooclap.com). 

Vaizdo įrašas: 6 skyrius. „Wooclap“ - internetinė programa, kuri daro 

mokymąsi nuostabų (dl-trainers.eu/handbook). 
Pratimas: jaustukų emocijos. Dalyvių prašoma pagalvoti apie interaktyvių 
priemonių, tokių kaip „Kahoot“ ar „WooClap“, įtaką besimokantiesiems ir 
paaiškinti ją naudojant pasirinktas jaustukų korteles, vaizduojančias tam 
tikras emocijas, kurias besimokantysis gali jausti. 

Sesija 5 
WooClap 

 

90 min 

Dabar laikas tyrinėti „WooClap“. Norėdami naudotis šia priemone, dalyviai 
turi užsiregistruoti arba naudotis trenerio parengtomis ir pateiktomis testų 
sąskaitomis. Padalinkite dalyvius į tris grupes (įsitikinkite, kad jie 
bendradarbiaus su žmonėmis, su kuriais nedirbo per ankstesnes pratybas). 
Pratimas: WooClap. 

Pabaigoje parodykite „PowerPoint“ skaidrę su kitais internetinių viktorinų 
kūrimo įrankiais. Pastaba tarpininkui, jei jums reikia susipažinti su šiuo 
įrankiu, skaitykite toliau pateiktuose straipsniuose. 
Pamokos:docs.wooclap.com/en/articles/2703787-tutorial-1-what-is-an-
event 
docs.wooclap.com/en/articles/674922-tutorial-2-how-to-create-a-question  
docs.wooclap.com/en/articles/2882383-tutorial-3-real-time-functions  
docs.wooclap.com/en/articles/674969-tutorial-4-how-to-insert-questions-
into-a-presentation 
Naudotojo gidas: 

drive.google.com/uc?export=download&id=1ipXGkVt6Q2g4RuwArN-
RtHTC4PSdyoJY  

Sesija 6 
Duomenų bazės 

 

30 min 

1. Duomenų bazės. Paklauskite dalyvių, kokias virtualias mokymosi 
aplinkos sistemas jie žino ir naudoja? Parodykite „PowerPoint“ 

skaidrę apie „WebCT“ / „Blackboard“ sistemą. Paaiškinkite, kad 
tokio tipo sistemos yra e-mokymosi platforma. Jis plačiai naudojamas 
formaliojo švietimo įstaigose, pvz. universitetuose, kolegijose ar 
mokyklose. Paminėkite, kad ši sistema yra komercinė, o paslaugos 

yra mokamos. 

2. Sistema teikia platų pasirinkimą, kad būtų galima sukurti duomenų 
bazę konkrečiam kursui. Rodyti dalyvius šiame puslapyje: 
help.blackboard.com/Blackboard_Open_LMS/Teacher/Activities
_and_Resources/Collaboration/Database (taip pat dl-trainers.eu/ 
vadovas). 
3. Leiskite dalyviams dirbti poromis ir išanalizuoti šios sistemos 
teikiamas galimybes. Paprašykite jų nurodyti tris šios priemonės 
privalumus ir tris trūkumus. Aptarkite visos grupės rezultatus. 
4. Paklauskite dalyvių, ar jie žino kokių nors priemonių, skirtų keistis 
informacija, dokumentais, failais. 

5. Pristatykite „WeTransfer“ (wetransfer.com) kaip nemokamą 

http://www.wooclap.com/
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mokamų paslaugų alternatyvą. Ši svetainė leidžia siųsti failus iki 2 
GB ir nereikalauja registracijos. 

Įvertinimas 
 

45 min 

1. Apibendrinkite abi seminaro dienas. Pasakykite dalyviams, kad tai yra 

paskutinė sesija, skirta įvertinti ir įvertinti seminarą. 
2. Sukurkite internetinę lentą (www.webwhiteboard.com) ir pasidalykite 

nuoroda su dalyviais. Paprašykite jų palikti užrašą, parašyti ar nupiešti, kad 
po seminaro būtų išreikštos jų mintys ir idėjos. Skirkite jiems 15 minučių 
savo mintims ir jausmams išreikšti, tada garsiai perskaitykite. Paminėkite, 
kad tai dar vienas įrankis, kurį jie gali naudoti dirbdami su savo grupėmis. 
3. Suskirstykite dalyvius į tris grupes ir paprašykite jų pasidalinti bei užrašyti 
savo idėjas, kaip pritaikyti praktikoje naujus įrankius ir kaip mokymo kursus 
bei seminarus paversti labiau skaitmeninėmis galimybėmis mokytis. 
Skatinkite juos pasidalyti idėjomis forume. 

4. Išskleiskite vertinimo formą (užduotį) ir paprašykite užpildyti. 
5. Ačiū dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir pasirengimą kartu atrasti naujas 
priemones ir platformas. Palinkėkite jiems sėkmės įgyvendinant naujai įgytas 
žinias ir įgūdžius dirbant su grupėmis. 

Nuorodos Cram: www.cram.com 

Atminties kortelių komplekto pavyzdys: 
www.cram.com/flashcards/memorize/capitals-europe-6115625 

Flipanim: flipanim.com 

PowToon: www.powtoon.com  

Šiam seminarui sukurtas trumpas vaizdo įrašas, skirtas pristatyti 
animacinius vaizdo įrašus: 
https://www.powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m  

Vadovėlis mokytojui: https://www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY 

Kahoot: https://create.kahoot.it  

Viktorina 1 sesijai 2 dieną: https://create.kahoot.it/share/day-1-

summary/a713ecfa-4dc4-4cc2-be2e-5417cd89401f 

WooClap: www.wooclap.com 

Trumpas video, pristatantis WooClap: youtube.com/watch?v=pZ-

3wq4LLUk 

Pamokos  
Kas yra įvykis: https://docs.wooclap.com/en/articles/2703787-tutorial-1-

what-is-an-event 

Kaip sukurti klausimą: https://docs.wooclap.com/en/articles/674922-

tutorial-2-how-to-create-a-question  

Realaus laiko funkcijos:  https://docs.wooclap.com/en/articles/2882383-

tutorial-3-real-time-functions  

Kaip įterpti klausimus į pristatymą:  https://docs.wooclap.com/en/ 

articles/674969-tutorial-4-how-to-insert-questions-into-a-presentation 
Naudotojų vdovas: 
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ipXGkVt6Q 

2g4RuwArN-RtHTC4PSdyoJY 

Blackboard: https://help.blackboard.com/Blackboard_Open_LMS/Teacher/ 

Activities_and_Resources/Collaboration/Database 

WeTransfer: https://wetransfer.com 

Web whiteboard: https://www.webwhiteboard.com 
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https://pixabay.com/illustrations/emoji-smilie-whatsapp-emotion-2762568/ 

 
PRATIMAI 

 
 

Jaustukų emocijos 
 

Pratimo 
pavadinimas 

Jaustukų emocijos 

Tema Interaktyvių priemonių naudojimo pranašumai mokymosi procese 

Įgyti įgūdžiai Atpažinti interaktyvių priemonių įtaką besimokančiojo elgesiui ir emocijoms 

Grupės dydis 10 

Trukmė 25 min 

Medžiaga Emocijų kortelės atspausdintos ir supjaustytos 

Apžvalga Dalyvių prašoma pagalvoti apie interaktyvių priemonių, tokių kaip „Kahoot“ 

ar „WooClap“, įtaką besimokantiesiems ir paaiškinti ją naudojant pasirinktas 
jaustukų korteles, vaizduojančias tam tikras emocijas, kurias besimokantysis 

gali jausti. 

Tikslai  Interaktyvių platformų įtakos pripažinimas 

 Užsimkite apie besimokantįjį 
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 Supraskite interaktyvių priemonių naudojimo pranašumus dirbtuvių ar 
pamokų metu 

Pasiruošimas Atspausdinkite ir iškirpkite jaustukų korteles, padėkite jas priešais grupę 

Instrukcijos  Priešais jus yra kortelės su skirtingomis emocijomis, pažvelkite į jas ir 
pagalvokite, kurias emocijas gali jausti jūsų dirbtuvių dalyviai. 
Susiekite jį su tokiomis interaktyviomis priemonėmis kaip 
„WooClap“. Kaip tai gali padėti? 

 Pasirinkite vieną kortelę su emocija ir pasidalykite savo idėja su kitais 

Apklausa ir 
vertinimas 

Paprašykite kiekvieno dalyvio dalyvauti diskusijoje. Ieškokite tokių idėjų: 
 Besimokantieji gali būti drovūs, interaktyvi priemonė kviečia visus 

dalyvauti veikloje, užduoti klausimą 

 Besimokantiesiems gali būti nuobodu, treneris gali prarasti dėmesį, 
interaktyvi priemonė gali padėti besimokantiesiems susikaupti 

 Žaidimas viktorinose padidina besimokančiųjų motyvaciją 

 „WooClap“ programoje besimokantysis gali pranešti treneriui, kad 
yra sumišęs ir jam reikia daugiau paaiškinimo 

 Interaktyvios platformos skatina dalytis žiniomis ir idėjomis tarp 
besimokančiųjų, suteikia įkvėpimo 

Patarimai Jei dalyviams sunku susieti emocijas su kokiu nors interaktyvių priemonių 
naudojimo pranašumu, padėkite pateikdami papildomų klausimų. 

 
 

Atminties kortelių kūrimas 
 

Pratimo 
pavadinimas 

Atminties kortelių kūrimas 

 

Tema Internetinių atminties kortelių kūrimas 

Įgyti įgūdžiai  „Flashcards“ kūrimas 

 Jų žinių kaupimas internete 

  Kortelių kaip mokymosi priemonės naudojimas 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Nešiojamieji kompiuteriai, interneto prieiga, popierius ir rašikliai, jei reikia 

Apžvalga Kai dalyviai jau susipažinę su įrankiu ir jo galimybėmis, padalinkite juos į 
porą ir paprašykite sukurti savo atminties kortelių rinkinį (mažiausiai 10 
kortelių rinkinyje). Duokite 30 minučių pasiruošti ir paskelbti internete. Kai 
visos grupės bus baigtos, leiskite joms keistis nuorodomis į naujai sukurtas 
atminties korteles. Kiekviena grupė turi įsiminti ir išbandyti šalia esančios 
grupės atminties kortelę. 
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Tikslai  Išbandyti naują įrankį 
 Patirti kuriant įrankį 
 Norėdami naudotis įrankiu kaip besimokančiuoju 

Pasiruošimas  Padarykite poras (kai jos sėdi arba galite jas maišyti) 
 Poroje sukurkite savo atminties kortelių rinkinį 
 Pagalvokite, kokias žinias norite dėti į atminties korteles 

 Suprojektuokite savo rinkinį ir padėkite internete naudodami „Cram“ 

 Jūs turite 30 minučių 

 Pasibaigus šiam laikui: keiskite nuorodas ar įrenginius, kad gautumėte 
kitos poros sukurtų atminties kortelių rinkinį, paleiskite ir išbandykite 
15 minučių. 

Instrukcijos Paklauskite dalyvių apie jų patirtį kuriant korteles. Kas buvo lengva, kas 
buvo sunku? Ar turite patarimų? Ką verta naudoti šiame įrankyje? Tada 
paklauskite apie kitų, kaip kitų darbuotojų bandytojų, patirtį. Ar sužinojai ką 
nors naujo? Kaip tai turėjo būti besimokantysis? Kaip priemonė padėjo įgyti 
naujų žinių? 

Apklausa ir 
vertinimas 

Kai poros yra kuriamos, apeik, pažvelk į progresą, paklausk, ar kam nors 
reikia pagalbos iš jūsų pusės. 

Patarimai  

 
Kahoot 

 

Pratimo 
pavadinimas 

Kahoot 

Tema Viktorinos klausimai 

Įgyti įgūdžiai  viktorinos kūrimas savo reikmėms 

 viktorinos pristatymas 

Grupės dydis 10 

Trukmė 60 min 

Medžiaga Nešiojamieji kompiuteriai 
Projektorius 

Garso sistema 

Apžvalga Dalyviai yra kviečiami ištirti „Kahoot“ internetinių viktorinų kūrimo 
platformą. 

Tikslai  Suprasti internetinių viktorinų naudojimo pranašumus 

 Sukurti savo viktoriną 

 Atlikti internetinę viktoriną su grupe 

Pasiruošimas Tikrinamas projektorius, garso Sistema 
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Kurti paskyras 

Instrukcijos  Norėdami sukurti „Kahoot“ viktoriną, dalyviai turės susikurti sąskaitą 
arba galės naudotis iš anksto trenerio parengta paskyra. 

 Padalinkite dalyvius į grupes po 3–4 žmones. Paprašykite jų sukurti 
viktoriną pasirinkta tema. Bent 6 klausimai. Paprašykite jų ramiai 
dirbti, nes pabaigoje jie atliks visas viktorinas. Duokite 20 minučių 
pasiruošimui. 

 Eikite pasitikrinti eigą ir atsakykite į visus iškilusius klausimus. 

 Baigę grupes paprašykite kiekvienos grupės atlikti savo viktoriną su 
likusiais dalyviais. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Po visų viktorinų paklauskite dalyvių nuomonės apie „Kahoot“ naudojimą. 
Ar tai paprastas būdas sukurti viktoriną? Ko trūko? 

Paprašykite jų paminėti savo ankstesnę patirtį - kada jie įtrauktų internetinę 
viktoriną į savo mokymo praktiką? 

Patarimai  

 
PowToon 

 

Pratimo 
pavadinimas 

PowToon 

Tema Animuotų vaizdo įrašų kūrimas  

Įgyti įgūdžiai  Susipažinkite su „PowToon“ įrankiu 

 Sukurkite animacinį vaizdo įrašą 

Grupės dydis 10 

Trukmė 90 min 

Medžiaga Nešiojamieji kompiuteriai, projektorius, garso sistema 

Apžvalga Šis pratimas kviečia dalyvius sukurti savo animacinį vaizdo įrašą iš 
platformos pateiktų šablonų. 

Tikslai  Suprasti, kodėl animacija gali pagerinti mokymosi procesą 

 Susipažinti su įrankiu, palaikančiu animacijos kūrimą be jokių 
specialių piešimo / grafikos įgūdžių 

 Norėdami sukurti savo animacinį vaizdo įrašą asmeninio mokymo 
tikslais 

Pasiruošimas Paskirų kūrimas platformoje 

Tikrinimas, ar projektorius ir garso sistema veikia (norint parodyti 

„PowToon“ vaizdo įrašus) 

Instrukcijos  „Flipanim“ buvo tik energizatorius ir įvadas į animacijos temą. Kaip 
matėme, animaciją iš savo piešinių sukurti nėra taip paprasta. Dabar 
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ketiname išbandyti dar vieną įrankį, kaip sukurti animaciją, naudingą 
mokymosi procese. 

 Leiskite pamatyti, kaip tai gali atrodyti. Rodyti vaizdo įrašą, sukurtą 
naudojant „PowToon“ kaip šio seminaro medžiagą: 
powtoon.com/c/fkbWVHJfyES/1/m. Vaizdo įraše parodytas įrankis, 

tačiau taip pat nurodomi animuotų vaizdo įrašų naudojimo mokymosi 
procese pranašumai. 

 Eikite į: www.powtoon.com, prisijunkite, pasirinkite šabloną ir 
sukurkite savo pirmąjį vaizdo įrašą. 

 Kai grupės dirba, stebėkite pažangą ir, jei reikia, atsakykite į 
klausimus. 

 Kai visos grupės baigtų kurti savo vaizdo įrašus, paprašykite jų 
parodyti savo darbo poveikį. 

Apklausa ir 
vertinimas 

Peržiūrėję visus vaizdo įrašus paklauskite dalyvių, kas jiems patiko 
pristatytuose filmuose. Paklauskite apie jų patirtį kuriant turinį - ar tai buvo 

intuityvu, ar lengva, ar sunku? Ko trūko? 

Pabaigoje paklauskite, kokiais atvejais jie mokymosi praktikoje naudotųsi 
tokiu animaciniu vaizdo įrašu. 

Patarimai Pastaba: šiam įrankiui reikia sukurti sąskaitą ir prisijungti. Šio seminaro 

tikslais galite paprašyti dalyvių tai padaryti arba sukurti keletą bandomųjų 
paskyrų. Pagrindine ribota versija šį įrankį galima nemokamai naudoti. 
www.powtoon.com 

Pamoka: www.youtube.com/watch?v=lEQiZQi-aGY  

 
Akmuo popierius žirklės  

 

Pratimo 
pavadinimas 

Akmuo popierius žirklės 

Tema Palaikome vienas kitą net tada, kai prarandame 

Įgyti įgūdžiai Pasitikėjimas, palaikymas 

Grupės dydis 10 

Trukmė 10 min 

Medžiaga Žinomas žaidimas “Akmuo popierius žirklės” 

Apžvalga Sukurti erdvę, kurioje palaikome vienas kitą, net ir praradę 

Tikslai Taisyklės: 
 Kiekvienas asmuo susiranda partnerį. 
 Vienas, du, šaudyk! Trejete atskleiskite savo uolą, popierių ar žirkles. 
 Kai prarandi, tampi didžiausias tave sumušusio asmens gerbėjas - 

šauk savo vardą palaikydamas! 

 Laimėtojas turi surasti naują žmogų, kuriam bus iššūkis, kol nebus 
čempiono. 
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Pasiruošimas Paaiškinkite, kad tai buvo mūsų požiūrio metafora šio seminaro metu. Mes 
darysime klaidų, tačiau tai yra mokymosi proceso dalis. Tuo pat metu galime 
mokytis vieni iš kitų, palaikyti savo bendraamžius, kaip tai darėme mankštos 
metu. Jei klystame ar kažkas nutiko ne taip, kaip norėjome, vis tiek galime 
būti laimėtojų grupėje, kai pasitikime kitais ir pasinaudojame 
bendradarbiavimu. 

Instrukcijos Skatinkite šaukti, guostis, tai turi būti tikrai garsiai. 

Apklausa ir 
vertinimas 

 

Patarimai  

 
WooClap 

 

Pratimo 
pavadinimas 

WooClap 

Tema Naudojimasis interaktyvia platforma 

Įgyti įgūdžiai  Renginio organizavimas naudojant „WooClap“ 

 Susipažinimas su WooClap įvairaus tipo klausimais ir kaip jais 
naudotis 

Grupės dydis 10 

Trukmė 90 min 

Medžiaga Nešiojamieji kompiuteriai, interneto ryšys, projektorius, garso sistema, 
popierius, rašikliai 

Apžvalga Dalyviai tyrinėja naują įrankį - „WooClap“ - interaktyvią mokymosi 
platformą. Kiekvienos grupės yra paprašyta sukurti įvykį, naudojant 
konkretaus tipo klausimus. Pabaigoje visa grupė išbando parengtas 
viktorinas. 

Tikslai  Išmokti naudotis interaktyviomis platformomis WooClap pavyzdyje 

 Suprasti skirtumus tarp klausimų tipų 

 Patikrinti, kaip veikia ši interaktyvioji platforma 

 Apmąstyti, kaip įgyvendinti tokią priemonę savo mokymo praktikoje 

Pasiruošimas Įsitikinkite, kad interneto ryšys veikia 

Instrukcijos  Sudarykite tris grupes (3 arba 4 žmonės) 
 Kiekviena grupė turi sukurti įvykį naudodama „WooClap“. 

 1-oji grupė naudoja klausimų tipus: atsakymų variantai, atvaizdas, 
įvertinimas, prioritetų nustatymas, skaidrės 

 2-oji grupė naudoja klausimų tipus: apklausa, atitikimas, žodžių 
debesis, tuščių žodžių užpildymas, garso / vaizdo įrašai 
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 3-iojoje grupėje naudojami klausimų tipai: atviras klausimas, raskite 
numerį, rūšiavimas, „protų šturmas“ 

 Tema pasirinkta, pabandykite rasti tai, ką žino visi grupės nariai 
 Turite 30 minučių renginiui sukurti 
 Pabaigoje: dabar jūs turite dar 5 minutes pasiruošti renginio 

pristatymui, kiekvienas grupės narys turėtų būti įtrauktas 
 Dabar laikas išbandyti savo įvykius, kuri grupė nori pradėti? 

Apklausa ir 
vertinimas 

Po visų pristatymų paklauskite dalyvių apie jų patirtį šioje platformoje. Kaip 

tai sukūrė renginį, kas jiems patinka šioje platformoje, kas netenkino? Po 
apklausos paprašykite dalyvių susirasti porą iš kitos grupės ir pakvieskite 
juos 10 minučių pasikalbėti, kaip jie galėtų įgyvendinti šį įrankį savo 
kasdienėje praktikoje ar su konkrečiomis besimokančiųjų grupėmis, su 
kuriomis jie dirba. Tada paprašykite apmąstyti forumą. Užsirašykite idėjas. 

Patarimai Idėjos iš paskutinės refleksijos pasidalinimo dalies gali būti užrašomos ant 
lentelės arba naudojant „WooClap“ atvirojo tipo klausimą. 

 
 

UŽDUOTIS 
 

 Ar esate patenkintas dirbtuvėmis? (1-5) 

 Kiek seminaras atitiko jūsų lūkesčius? (1-5) 
o paaiškinkite (atviras klausimas) 

 

 

 Kaip pateiktos priemonės tinka jūsų darbui? (1-5) 
o Cram 

o Flipanimas 

o „PowToon“ 

o Kahootas 

o „WooClap“ 

o Blackboard 

o „WeTransfer“ 

 Kaip ketinate panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius? (atviras klausimas) 
 

 Atsiliepimai mokytojui (atviras klausimas) 
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SKYRIUS VII.             

BESIMOKANČIŲJŲ 
INTERNETE MOTYVACIJA                     

 

 

SCENARIJUS 
 

 

Veiklos 

pavadinimas                   
Besimokančiųjų internete motyvacija  

Tema Besimokančiųjų internete motyvacija mokytis  

Veiklos 

santrauka                       

Šia tema dalyviai bus pakviesti sužinoti apie besimokančiųjų internetinėje 
veikloje motyvaciją. Besimokantieji dirbs grupėse, naudodamiesi interaktyvia 
medžiaga, pratimais ir darbo internete metodais, el. Mokymosi priemonėmis, 
kad galėtų būti pristatyti savo būsimiems besimokantiesiems. Geras 
bendravimas duos daugiau teigiamų rezultatų e-mokymosi procese. 

Trukmė  10 valandų (2 dienos, po 5 val.) 

Amžiaus grupė Suaugusieji - pedagogai, instruktoriai, turintys nedidelę nuotolinio mokymosi 
ir skaitmeninių priemonių naudojimo patirtį 

Veiklos tikslai                Šio skyriaus tikslas yra plėtoti dėstytojų gebėjimą mokyti mokinius apie 
besimokančiųjų internetinėje veikloje motyvaciją: 

 patobulinti žinias apie besimokančiųjų motyvaciją, pateikiant 
naudingas komunikacijos priemones, skirtas motyvuoti dalyvius e-

mokymosi kursų metu 

 atskleisti besimokantiesiems skirtingas žinias, įgūdžius ir požiūrius 

 mokymasis apie besimokančiųjų motyvacijos internete poveikį 
 praktikuoti kelis metodus ir priemones, kad rastų patarimų, kaip 

išlaikyti studentų įsitraukimą į skaitmeninius kursus 

 pripažinti besimokančiųjų galimybes išlikti motyvuotiems mokytis 
internet 

 ištirti patarimus, kaip sukurti naujus efektyvius mokymosi ir mokymo 

metodus bei priemones, paruošti būsimus DL trenerius pamokoms 
suskaitmeninti 

 skatinti novatorišką mokymo darbo metodiką, pagrįstą 
skaitmeninėmis priemonėmis, gerinant bendradarbiavimo su būsimais 
besimokančiaisiais įgūdžius. 

Tinkamo veiklos vykdymo nurodymai  
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Veiklos 

įgyvendinimo 
metodika                        

Temos pateikimo metodai, derinant įvairius internetinius įrankius, kad būtų 
galima geriau bendrauti su mokiniais, yra šie: 

 Protų šturmas 

 Komandinis darbas, tinklų kūrimas 

 Ledlaužiai 
 Savarankiškas darbas 

 Darbas poromis, grupėmis 

 Diskusijos, debatai 

 Vaizdo susitikimas 

Įrankiai ir 
priemonės 

 Kompiuteriai su prieiga prie internet 

 Interaktyvi lenta 

 Pristatymai su informacija šia tema 

 Pavyzdžiai ir vaizdo įrašai 
 Pratimai 

Eiga  Seminaras prasidės pasveikinimu, mokytojo supažindinimu ir mokymo kurso 
taisyklių rinkiniu, dalyvių lūkesčiais ir apšilimo veikla. 
Dėmesys teoriniam įvadui ir praktiniams pratimams, mokytojas supažindins 
dalyvius su šia tema. Pagrindinis tikslas yra pristatyti temą žingsnis po 
žingsnio interaktyviais pristatymais ir praktiniu darbu. Mokytojas teiks 
paramą, kurs e-mokymosi aplinką. Po kiekvieno pratimo mokytojas paklaus 
dalyvių, kaip jie panaudos įgytas žinias ir kokios priemonės atrodo 
naudingiausios jų darbe.  

Diena 1 

Sesija 1 

Grupės 
susipažinimas 

 

45  min 

 

Pradėkite sesiją, pakviesdami besimokančiuosius sudaryti aplanką, kuriame 
besimokantieji susideda visą savo darbą į vieną katalogą ar segtuvą, kad jie 
galėtų stebėti savo pažangą nuo pirmojo popieriaus ar užduoties iki 
paskutinio. 

Baigęs kiekvieną užduotį, mokytojas paprašys besimokančiųjų apmąstyti 
mokymosi procesą. 
Siekdamas suaktyvinti išankstines dalyvių žinias apie dalyką, mokytojas 
pasirinks iš anksto parengtą pratimo šabloną: dvi tiesos ir melas. Jis (ji) 

pakvies besimokančiuosius naudoti „Padlet“ įrankį, kad pridėtų turinį, 
komentarus ir bendrai dalintųsi teisingais teiginiais / faktais apie 
besimokančiųjų, kaip mokytojų / instruktorių, profesinį darbą (po 2 iš 
kiekvieno), ir kiekvienas meluoja apie savo darbo patirtį. 
Rezultatai aptariami plenariniame posėdyje užmezgant ryšius. 
Mokytojas apibendrins grupės rezultatus ir pasidalys mokymo programa, 
pristatys temos tikslus ir trumpai apžvelgs turinį.  

Sesija 2 

Įvadas į temą 

 

120 min 

 

 

Mokytojas paskelbia mokymo temą ir pagrindinius tikslus, paprašydamas 
dalyvių paaiškinti motyvacijos sampratą. 
Pradėkite diskusiją paprašydami dalyvių apmąstyti klausimą: Kaip 
besimokantieji gali būti motyvuoti? 

Mokytojas kviečia besimokančiuosius žiūrėti vaizdo įrašą „Motyvacija ir 

mokymasis“ (dl-trainers.eu/handbook) ir surengti diskusiją grupėje apie 
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pagrindinę idėją. Besimokantieji diskutuos apie motyvacijos sampratą, 
aiškins motyvacijos ypatybes, rūšis ir poveikį. 
Mokytojas paaiškins motyvacijos konstrukciją (analizuojama įvairiais būdais, 
daugiausia skiriant vidinius ir išorinius motyvacijos veiksnius). 
Pristatymas: Skyrius 7. Besimokančiųjų internet motyvacija. Dalis 1 (dl-

trainers.eu/handbook). 

Dalyviai stebės pristatymo formas apie besimokančiųjų internetines formas, 
detales, pranašumus ir ypatybes. Jie išsakys nuomones apie tai, kaip ugdyti 
studentų motyvaciją efektyviame mokymosi procese. Dalyviai apmąstys 
pavyzdžius. 
Pratimas: mokymosi ir mokymo motyvacija. 

Dalijimasis rasta informacija su grupe: 

 Koks yra ryšys tarp mokyklos atlygio sistemos ir etiško elgesio lygio? 

 Ar galite rasti 3 būdus, kaip motyvuoti besimokančiuosius aktyviau 
dalyvauti e. Mokymosi procese? 

Bus vertinami dalyviai, taip pat pateikiami diskusijose pateikti argumentai. 

Jie siūlys patobulinti mokymo medžiagą ir pritaikys ją darbo vietoje. 
Mokytojas kviečia dalyvius apibendrinti grupės rezultatus, siūlydamas 
grįžtamąjį ryšį. 
Svarbu, kad visiems būtų suteiktas žodis ir dėmesys. 

Sesija 3 

Apšilimas 

 

45 min 

 

Pratimas: pakeiskite savo sėdėjimo vietą. Dalyviai sesiją pradės judriu 
pratimu, jie turi šiek tiek judėti. Jie turi keistis vietomis su tais pačiais 
dalykais. 

Mokytojas pirmiausia pasako grupei, kad tie, kurie turi tą patį dalyką (tą 
pačią plaukų spalvą, tuos, kurie turi augintinį ir pan.), turėtų keistis. 
Rasti naują vietą gali būti metafora, leidžianti įvertinti kitų požiūrį, parodyti 
dalyviams, kaip net maži paprasti pokyčiai gali pakeisti požiūrį, emocines 
reakcijas ir sukelti pasipriešinimą. 

Sesija 4 

 

90 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas kviečia dalyvius pažiūrėti vaizdo įrašą „Atviras politechnikos 

motyvacijos vadovas“ (dl-trainers.eu/handbook). 

„Protų šturmas“: besimokantieji internete dalinsis patirtimi apie strategijas, 

kaip padidinti mokinių motyvaciją, ir išanalizuos, kokių priemonių jiems 
reikia būsimiems mokymams. Mokytojas pakvies dalyvius surinkti naudingų 
patarimų, kaip efektyviai motyvuoti savo mokinius, išlaikyti jų įtraukimą į 
skaitmeninius kursus. 

Mokytojas padalins grupę į 2 mažesnes grupes. Naudodamiesi „Padlet“, 

pirmoji dalyvių grupė sukurs 10 populiariausių e-mokymosi motyvavimo 

strategijų, o antroji - 10  e-mokymosi klaidų sąrašą. 
„Protų šturmas“ - pasidalykite patirtimi apie patarimus besimokantiems 

internete. Besimokantieji apmąstys e.Mokymosi motyvacijos iššūkį, 
pristatydami besimokančiųjų motyvacijos elementus internete, paversdami 
mokymąsi patrauklesniu. 
Pristatymas: Internetinių besimokančių asmenų motyvacija. 2 dalis (dl-
trainers.eu/ vadovas). 

Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai aptars ir 
diskutuos. 

Diena 2 
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Sesija 1 

Pirmos dienos 

apžvalga 

 

30 min 

Įžanga: mokytojas supažindino dalyvius su antros dienos darbotvarke ir siūlo 
besimokantiesiems apibendrinti mokymo veiklą nuo pirmosios dienos. 
Kiekvienas dalyvis turi pasakyti reikšmingą žodį mokymosi patirčiai, 
susijusiai su 1 diena. 

Mokytojas trumpai paaiškina, kas nutiks sesijos metu. Mokytojas pradeda 
sesijos vaizdo įrašą „7 būdai, kaip naudoti internetinį vaizdo įrašą savo 
klasėje“ (dl-trainers.eu/handbook), pabrėždamas mokymo priemonės, 
galinčios turėti įtakos mokinių informacijos išsaugojimui ir įsitraukimui, 
svarbą. 

Sesija 2 

 

60 min 

 

 

 

Mokytojas supažindins dalyvius su nauja veikla (Pratimas: Instastory). 

Besimokantieji kviečiami dalyvius dirbti į 3 mažas grupes, kviečiant 
kiekvieną grupę naudoti nešiojamąjį kompiuterį ar kompiuterį su internetu. 
Dalyviai turi nuolat pridėti paveikslėlių prie savo siužeto, kol tai prilygsta 
filmui. 

Kiekviena grupė atstovaus įsivaizduojamą „Instagram“ profilį. Kiekviena 
grupė dideliame ekrane pristato savo pavyzdžius kitiems. 
Atsiliepimų raundas - atsižvelgiant į pateiktus klausimus, aptariamos kitos su 
interneto naudojimu susijusios problemos. 

Sesija 3 

 

120 min 

 

 

 

 

 

Besimokantieji yra 

kviečiami dirbti 

kompiuteriuose, 

turinčiuose prieigą prie 
interneto. Jie turi sukurti 

interaktyvias lentos 

pamokas, naudodami 

„BookWidgets“ 

būsimiems studentams, 
naudodami sukurtus 

nemokamus šablonus iš 

www.bookwidgets.com. 

Besimokantieji turi prisijungti, susikurdami sąskaitą. Medžiaga: Interaktyvi 
lenta pamoka naudojant „BookWidgets“. Jie pasinaudos interaktyvios 

lentos pamokų idėjomis, 
atidarydami 

„BookWidgets“, sukurs 

naują lentos valdiklį 
(viktorinos valdikliuose ar 

darbalapyje pasirinkite 

klausimo tipą prie lentos) ir 

„bendroje kortelėje“ 

spustelės „Pridėti 
lipduką“. Mokytojas turės 
pridėti vaizdų, kurie gali būti naudojami kaip lipdukai. 
Mokytojas pakvies dalyvius sukurti interaktyvią pamoką. Besimokantieji 
pasirinks tinkamas pateikimo programinės įrangos priemones, paruošdami 
keletą pamokų ir pristatymą interaktyviam bendradarbiavimui su klase. 
Jie gali pridėti lipdukus prie interaktyvios lentos.  
(www.bookwidgets.com/a/home) 
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Mokytojas palengvins procesą. Kiekvienas besimokantysis pristatys parengtą 
medžiagą didelei grupei. 

Dalijantis informacija bus patobulinta siūloma veikla. 

Sesija 4 

 

60 min 

Pratimas: Kur pasaulyje? 
Kiekvienas dalyvis pateikia savo vardą ir tris užuominas, tada likusi grupė 
atspėja, kurioje pasaulio vietoje randasi. Po to, kai visi atspėjo, asmuo 

atskleidžia savo vietą ir paaiškina, kodėl tai yra jų mėgstamiausia vieta. 
Virtuali versija - dalyviai paskelbia tris užuominas apie savo vietą. 
Kiekvienas asmuo atspės, kur yra jų vieta, eikite į kursų svetainės diskusijų 
skyrių ir raskite šios veiklos diskusijų forumą. 
Forume besimokantieji paskelbia tris užuominas apie tai, iš kur yra dalyviai, 
ir atsako į kitų besimokančiųjų pranešimus, bandydami atspėti, kur jie yra, 

remdamiesi užuominomis. 

Po to, kai visi atspėjo, asmuo atskleidžia savo vietą ir paaiškina, kodėl tai yra 
jų mėgstamiausia vieta. 
Plenariniame posėdyje aptariami sesijos rezultatai ir tai, kas buvo išmokta. 
Mokytojas pateiks grįžtamąjį ryšį grupei. 

Įvertinimas 

 

30 min  

Galutinis grįžtamasis ryšys - ištirti 
besimokančiojo patirtį, įgytą per šį modulį / 
mokymo dieną. 
Mokytojas paprašys besimokančiųjų pasiūlyti 
grįžtamąjį ryšį modulio pabaigoje ir rasti 3 

populiariausių kursų temas. 
Tolesni veiksmai: „Kokį įrankį naudosite 
būsimuose mokymuose?“ 

Galutinis grįžtamasis ryšys - dalyviai parašys 
el. Laišką savo geriausiam draugui apie savo 
patirtį, įgytą per šį modulį / mokymo dieną. 
 

Nuorodos 

 

 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2019/01/best-7-strategies-to-

increase-student-motivation-online 

● https://www.researchgate.net/publication/321992187_Online_Learners'_

Motivation_in_Online_Learning_The_Effect_of_Online-

Participation_Social_Presence_and_Collaboration 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2018/04/how-to-monitor-your-

students-learning-progress-bookwidgets-reports 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2017/11/40-interactive-template-

exercises-to-digitalise-your-lessons 

● https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135209.pdf 

● https://www.bookwidgets.com/blog/2019/08/10-interactive-whiteboard-

lessons-for-in-the-classroom   

● Motivate! A Toolkit for youth workers, 2018 

● https://blogs.articulate.com/rapid-elearning/motivate-your-learners-with-

these-5-simple-tips 
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MEDŽIAGA 

 
Šaltinis - Abrahamo Maslow pasiūlyta teorija savo 1943 m. Knygoje „Žmogaus motyvacijos 

teorija“ psichologinėje apžvalgoje  

 

 

Interaktyvi lenta pamoka naudojant „BookWidgets“ 

 

Interaktyvi lentos pamoka naudojant „BookWidgets“, kad mokytojai galėtų sukurti įdomias ir 
interaktyvias planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir kompiuterių pamokas. 
Lenta „valdiklis“ ar pratimas leidžia mokytojui: 

 duoti instrukcijas, kad studentai žinotų, ką turėtų piešti ar įvesti 
 pridėkite fono paveikslėlį, kurį mokiniai gali piešti ar įvesti 
 pridėti „lipdukus“ - mokiniai gali pasirinkti iš vaizdų, kuriuos jau įkėlė mokytojas. 
 Studentai gali padidinti lipdukus arba padaryti juos mažesnius ir pasukti. 
 Studentai gali rasti lipdukus, paslėptus po „žvaigždės piktograma“ ant lentos. 

 
Dalyviai gali pasirinkti iš daugiau nei 40 pratimų šablonų (viktorinos, kryžiažodžiai, dėlionės) ir 
pritaikyti juos savo turiniui. Jie gali pridėti lipdukus prie interaktyvios lentos. 
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PRATIMAI 
 

Dvi tiesos ir melas 

 

Pratimo 

pavadinimas 
 Dvi tiesos ir melas 

Tema Besimokančiųjų internet motyvacija 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius, atrasti bendrus ir 
unikalius pomėgius ir patirtį 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Kambarys su internetu, kompiuteriais, interaktyvia lenta, “Padlet” 

Apžvalga Mokytojas leis dalyviams geriau įvertinti vienas kitą mokymų metu, atrasti 
tiek bendrų, tiek unikalių pomėgių ir patirties. Tai turėtų padėti dalyviams 
užmegzti ryšius.  

Tikslai Padėti žmonėms pradėti kalbėtis ir klausytis. 

Pasiruošimas Mokytojas pasirinks iš anksto parengtą šabloną ir pakvies besimokančius 
naudoti „Padlet“ įrankį, kad pridėtų turinį, komentarus ir bendrai dalintųsi 
teisingais teiginiais / faktais apie besimokančiųjų profesionalų, kaip mokytojų 
/ instruktorių, darbą (po 2 iš kiekvieno) ir kiekvienas meluoja apie savo darbo 
patirtis. 

Instrukcijos Pradėkite instrukcijas: 
 Pasakykite dalyviams, kad jie privalo prisistatyti grupei, parašydami 

du tikrus teiginius / faktus apie save, kaip mokytojus / instruktorius, ir 

vieną melą apie savo darbo vietoje patirtį. 
 Paprašykite savanorio pradėti nuo jųdviejų tiesos ir melo - paprašykite 

jų pasidalinti su grupe visomis trimis. 
Kas atspėja melą, eis toliau. 
Bendros instruktorių pastabos ir abejonės.  

Apklausa ir 

vertinimas 

Rezultatai aptariami plenariniame posėdyje užmezgant ryšius. Kiekviena 
komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai aptars ir diskutuos. 

Patarimai Dalyviai argumentuoja savo tikrais faktais iš mokymo metu įgytos patirties. 
Kai kurie dalyviai gali norėti išplėsti savo tiesos teiginius, atsižvelgiant į tai, 
kokie jie įmantrūs! 
Svarbu, kad visiems buvo duotas žodis ir dėmesys. 
Apibendrinkite grupės rezultatus ir pasidalykite mokymo darbotvarke. 
Paaiškinkite, kaip dalyvių lūkesčiai yra susieti su darbotvarke ir mokymo 
vizija. 
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Motyvacija mokytis ir mokyti 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Motyvacija mokytis ir mokyti 

Tema Besimokančiųjų internete motyvacija 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Interaktyvi lenta, pristatymas 

Apžvalga Geriausias būdas suprasti sudėtingą motyvacijos klausimą yra papildyti 
teorinę savęs dalį ir praktikuoti ją kasdieniame gyvenime. 

Tikslai Suprasti besimokančiųjų motyvacijos formas, pasekmes ir būdus, kaip 
efektyviai naudotis mokymo procese 

Pasiruošimas Pasirinkite 2 grupes diskusijoms „už“ ir „prieš“ - 2 besimokančiųjų internete 
motyvavimo formos ir motyvacijos vaidmuo mokymosi procese, lemiantys 

besimokančiųjų pasiekimus. 

Instrukcijos Suskirstykite dalyvius į mažas grupes nuo 4 iki 6 žmonių. Kiekviena grupė 
turėtų pabrėžti 2 motyvacijos formų (vidinės / išorinės) svarbą. Dialogas ir 
išvadų sudarymas. 

Apklausa ir 

vertinimas 

Plenariniame posėdyje aptariami rezultatai ir tai, kas pristatoma teorinėje 
dalyje. Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. Likę dalyviai aptars ir 
diskutuos. 

Patarimai Dalyviai pateikia argumentų prieš ir prieš skirtingas pozicijas: Tik tada, kai 
patenkinami žemesnės eilės fizinės ir emocinės gerovės poreikiai, mums rūpi 
aukštesnės eilės įtakos ir asmeninio tobulėjimo poreikiai. 
Motyvacijos tipas: Vidinė / Išorinė 

Apmąstymo klausimai 
 Kaip galima motyvuoti besimokančius / studentus? 

Vaikai mokosi iš visko, ką daro, jie nori ištirti ir atrasti mokymosi proceso 
tikslus 

 Mokymosi tikslai 

 Veiklos tikslai 

 Darbo vengimo tikslai 

 Socialiniai tikslai 

 Ryšio poreikis 
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Pakeiskite sėdėjimo vietą 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Pakeiskite sėdėjimo vietą  

Tema Besimokančiųjų internete motyvacija 

Įgyti įgūdžiai  Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius mokymosi įgūdžius 

 Parodyti dalyviams, kokie gali būti atsparumo jausmai ir net minimalaus 
pokyčio padariniai 

Grupės dydis 12 

Trukmė 30 min 

Medžiaga Interaktyvi lenta, kambarys su kėdėmis 

Apžvalga Jis gali būti naudojamas paskatinti susidomėjimą, sesijų planavimui 

Tikslai Suprasti internetinės komunikacijos pranašumus ir trūkumus, pasekmes ir 
efektyvaus bendravimo plėtojimo būdus 

Pasiruošimas Dalyviai sesiją pradės judriu pratimu, jie turi šiek tiek judėti. Jie turi keistis 
vietomis su tais pačiais dalykais. 

Instrukcijos Mokytojas pirmiausia pasako grupei, kad tie, kurie turi tą patį dalyką (tą 
pačią plaukų spalvą, tuos, kurie turi augintinį, ..), turėtų keistis vietomis. 
Pavyzdžiui, kai mokytojas sako: "Baltais marškinėliais vilkintys žmonės 
keičiasi vietomis!" tie, kurie yra šioje grupėje, turi atsistoti ir pakeisti vietas, 
rasti kitą laisvą vietą atsisėsti “. 

Dialogas ir išvadų sudarymas. 

Apklausa ir 

vertinimas 

Plenariniame posėdyje aptariami rezultatai ir išmokti dalykai. 
Rasti naują vietą galėtų būti metafora vertinant kitų požiūrį. 
Likę dalyviai aptars ir diskutuos. 

 Nauja apsikeitimo vietomis teikiama perspektyva (fiziškai ir 
emociškai) 

 Palyginkite naują vietą su sena 

 Ar dabar matote geresnį vaizdą? 

 Kaip jie jautėsi, kai turėjo judėti? (Laimingas / sudirgęs / abejingas - 
kodėl?) 

Patarimai Šis žaidimas labai lengvai pritaikomas atsižvelgiant į grupės dydį, parodant, 
kad paprasti pokyčiai gali pakeisti požiūrį, emocines reakcijas ir sukelti 

pasipriešinimą. 
 

 

Instagramos istorija 

 

Pratimo Instastory 
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pavadinimas 

Tema Besimokančiųjų internet motyvacija 

Įgyti įgūdžiai Ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius bei skaitmeninio mokymosi įgūdžius 

Grupės dydis 12 

Trukmė 45 min 

Medžiaga Kambarys su internetu, kompiuteriais, interaktyvia lenta 

Apžvalga Šiais laikais beveik visi turi „Instagram“. Yra milijonai influencerių. Visi 
mėgsta dalintis kasdienine sekėjų veikla. 

Tikslai Padėti dalyviams kūrybingai pažinti vienas kitą  

Pasiruošimas Dalyviai naudos nešiojamąjį kompiuterį / internetą. Jie prie savo siužeto 
pridės nuotraukų, kol ji atrodys kaip filmas. 

Instrukcijos 1. Suskirstykite grupę į 3 mažas grupes. 
2. Paprašykite grupių parodyti „Instagram“ profilį. 
3. Nurodykite dalyviams, kad kiekvienoje „Insta“ siužete turi būti 10 

paveikslėlių, kuriuose pasakojama viena istorija apie MOTYVACIJĄ. 
4. Temos turi būti žinomos tik grupei. 
5. Skirkite 20 minučių dalyviams fotografuoti. 
6. Pasakykite jiems, kad nuotraukos turi būti darytos viename telefone, o 

grįžus grupei turi būti atsakingas asmuo, kuris įkeltų Instastory į 
pagalbininko kompiuterį. 

7. Kiekviena grupė dideliame ekrane pristato savo pavyzdžius priešais 
kitus. (Šaltinis - motyvuokite! Priemonių rinkinys jaunimo 
darbuotojams, 2018 m.) 

Bendros instruktorių pastabos ir teigiami atsiliepimai.  

Apklausa ir 

vertinimas 

Atsiliepimų turas - atsižvelgiant į pateiktus klausimus 

 Ar buvo lengva surinkti nuotraukas „Instastory“? 

 Ar jautėtės patogiai su savo grupe? 

 Kaip žaidimo metu priėmėte sprendimus dėl nuotraukų? 

 Ar turėjai aiškų lyderį, kuris vadovavo grupei? 
Likę dalyviai aptars ir diskutuos. 

Patarimai Plenariniame posėdyje aptariami rezultatai. Kiekviena grupė pateiks 
rezultatus didelėms grupėms. 
 

 

Kur pasaulyje? 

 

Pratimo 

pavadinimas 
Kur pasaulyje? 
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Tema Besimokančių internet motyvacija 

Įgyti įgūdžiai  ugdyti dalyvių socialinius ir emocinius skaitmeninio mokymosi 
įgūdžius 

 pagerinti bendravimą ir pažinimą su savo bendraamžiais 

Grupės dydis 10 

Trukmė 40 min 

Medžiaga Kambarys su kompiuteriais, interaktyvi lenta 

Apžvalga  Grupės vienybės puoselėjimas 

 Suaktyvinti dalyvius  

Tikslai Suprasti internetinio bendravimo sampratą, pasekmes ir efektyvaus 
bendravimo ugdymo būdus 

Pasiruošimas Tradicinė versija:Originalų ledlaužį žaidžia žmonės, rinkdamiesi vietą ir 
galvodami apie tris ją apibūdinančias užuominas.Likusi grupė spėlioja, kurią 
pasaulio vietą apibūdina. Po to, kai visi atspėjo, asmuo atskleidžia savo vietą 
ir paaiškina, kodėl tai yra jo mėgstamiausia vieta. 
 

Instrukcijos Virtuali versija: 

Kiekvienas asmuo pateikia savo vardą ir tris užuominas, tada likusi grupė 
atspėja, kuri pasaulio vieta paslėpta. 
Kiekvienas asmuo išsirinks sau tinkamą vietą (pagal asmenybę). 
Po to, kai visi atspėjo, asmuo atskleidžia savo vietą ir paaiškina, kodėl tai yra 

jo mėgstamiausia vieta. 
1 žingsnis: eikite į kursų svetainės diskusijų skyrių ir raskite šios veiklos 
diskusijų forumą. 
2 žingsnis: Šiame forume paskelbkite tris užuominas apie tai, iš kur yra 
dalyviai. Būkite kūrybingi. 
3 žingsnis: atsakykite į kitų besimokančiųjų pranešimus ir pabandykite 
atspėti, kur, jūsų manymu, jie yra, remiantis užuominomis. 

Atlikite keletą tyrimų! Sugalvokite savo spėjimą ir tada aptarkite, kodėl 
asmuo pasirinko tokias užuominas. 

 

Apklausa ir 

vertinimas 

Rezultatai ir tai, kas buvo išmokta mokymosi sesijoje, aptariami plenariniame 
posėdyje. Kiekviena komanda pateikia rezultatus grupei. 
 

Patarimai Bendraautorius arba šaltinis: Nancy Sipes, 2010 

(https://sites.google.com/site/adultonlineteachingstrategies/virtualicebreakers/

where-in-the-world---not-done)  
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