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Įvadinis modulis  

 

1.  Kurso vadovas 

Kurso mokymosi rezultatai 
 
Baigę šį kursą gebėsite planuoti e. mokymosi kursą, kurti e. veiklas, naudotis įvairiais įrankiais bei 
taikyti e. mokymo metodikas, skirtas siekti jūsų išsikeltų tikslų. 
Tikimės, kad atliksite šias veiklas: 

• užpildysite ir pasidalinsite jūsų įgytas bei patobulintas kompetencijas iliustruojančią lentelę su 
mokymosi šiame kurse rezultatais; 

• nuosekliai atliksite visų modulių užduotis; 
• laikysitės darbų atlikimo terminų; 
• prisijungsite prie kurso mažiausiai tris kartus per savaitę; 
• ugdysite e. kurso planavimo ir kuravimo įgudžius 

  

Mokymosi aplinka 

 
Kursas "Praktinis e. mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas" teikiamas Moodle nuotolinio 
mokymosi aplinkoje. Šioje aplinkoje rasite visas užduotis, mokymosi šaltinius ir organizacinę 
informaciją. Visos diskusijos vyks šios aplinkos diskusijų forumuose. 
Paprašysime jūsų užpildyti kompetencijų lentelę ir pateikti įgytų kompetencijų įrodymus bei parašyti 
jūsų darbą mokantis kiekviename modulyje apibendrinančią refleksiją. Kompetencijų 
lentelės  pildymui naudosite Google dokumentus, o refleksiją pildysite Moodle tinklaraštyje. Kitose 
veiklose taip pat gali reikėti naudoti kitus įrankius, tokius kaip Padlet lentą  ar Adobe Connect vaizdo 
konferencijų įrankį.  
 

Kurso struktūra 

 
Kursą sudaro dešimt modulių, kurie sudėjus pareikalaus 50 mokymosi valandų. Planuojama kurso 
trukmė yra apie tris mėnesius. Kursas prasidės ___data__, planuojama kurso pabaiga ___data___. 
Jums reikės studijuoti kiekvieną modulį pagal žemiau pateiktą laiko grafiką (kurso eigoje galimi nedideli 
grafiko pasikeitimai). Taip pat numatyta kiekvieno modulio trukmė valandomis, tačiau tai tik mūsų 
apskaičiavimai, kurie siūlo apytikrį laiką, reikalingą visų užduočių atlikimui. 
Kiekvieną modulį sudaro „Mokymasis modulyje“ skyrius, kuriame apibrėžti kiekvieno modulio 
mokymosi rezultatai, „Įvadas”, kuriame pateikiami svarbiausi elementai, kuriuos reikia žinoti, kad 
galėtumėte teisingai atlikti užduotis (dirbant grupėse ir/ar individualiai), ir papildoma medžiaga, tokia 
kaip nuorodos į instrukcijas ar išorinius informacijos šaltinius. 
Antrasis modulis „Kompetencijų tobulinimas“ skiriamas temai, kuri bus aptariama visuose likusiuose 
moduliuose. 
1 MODULIS: Įvadas ir susipažinimas (datos,  2 val. 30 min.) 
Šio modulio tikslas – įvaldyti kurso mokymosi aplinką, kad galėtumėte nevaržomai dalyvauti 
užsiėmimuose; susipažinti su kitais kurso dalyviais ir kuratoriais, o taip pat – sudaryti kurso mokymosi 
planą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti prisistatymo ir savo asmenybės atskleidimo svarbą nuotoliniame mokymesi; 
• valdyti kurso mokymosi aplinką, kad galėtumėte dalyvauti kurse. 

https://docs.google.com/document/d/1otDCyvowI4mUskUaKT73TYp074elP8J4zHPanHBDvEA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1otDCyvowI4mUskUaKT73TYp074elP8J4zHPanHBDvEA/edit?usp=sharing
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2 MODULIS: Kompetencijų tobulinimas (datos, 3 val. 30 min.) 
Šio modulio tikslas – nustatyti kokias kompetencijas jūs, kaip mokytojai, turite ir apsvarstyti, kaip 
užtikrinti, jog mokiniai įgijo siekiamas (profesines) kompetencijas. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti, kas yra kompetencija, 
• nustatyti savo, kaip mokytojų, kompetencijas; 
• išanalizuoti, kokias kompetencijas galima įgyti pasitelkus IKT; 
• paaiškinti ryšį tarp kompetencijų ir įrodymų; 

3 MODULIS: Susipažinimas su e. mokymusi (datos, 4 val.) 
Šio modulio tikslas – atrasti įvairias e. mokymosi formas profesinio mokymo kontekste. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• atpažinti skirtingas e. mokymosi formas; 
• išanalizuoti e. mokymosi kurso elementus; 
• pagal galimybes naudoti įvairias e. mokymosi formas savo profesiniame kontekste; 
• pateikti įgytų kompetencijų įrodymų; 
• reflektuoti apie savo mokymosi patirtį. 

4 MODULIS: E. veiklų projektavimas (datos, 6 val.) 
Šio modulio tikslas - įgyti e. veiklų projektavimui reikalingų gebėjimų. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti e. veiklos sampratą, 
• paaiškinti e. mokymosi tikslų vaidmenį ir svarbą, 
• suprojektuoti e. veiklas jūsų dėstomam (profesinio rengimo) dalykui. 

5 MODULIS: Motyvacija (datos, 5 val. 30 min.) 
Šio modulio tikslas – paaiškinti veiksnius, kurie motyvuoja ir demotyvuoja e. mokymosi švietimo 
programų dalyvius, akcentuojant profesinio švietimo ir mokymo kontekstą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• nusakyti veiksnius, kurie daro įtaką e. mokymosi kurso dalyvių motyvacijai; 
• naudoti atitinkamus metodus dalyvių aktyvumo skatinimui. 

6 MODULIS: Darbas grupėje (datos, 8 val.) 
Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų projektuojant e. veiklą darbui grupėse.  
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• bendradarbiauti dirbant grupėje, 
• skatinti darbą grupėje, 
• projektuoti darbu grupėje pagrįstas e. veiklas, 
• išvardinti grupiniam darbui būdingus bruožus. 

7 MODULIS: Diskusijų forumo moderavimas (datos, 7 val.) 
Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų diskusijų forumų planavimui, moderavimui, bei diskusijų 
metu kylančių problemų sprendimui profesinio rengimo kontekste.  
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• planuoti diskusijas, 
• moderuoti diskusijas, 
• valdyti diskusijų forumo įrankį. 

8 MODULIS:  
E. mokymosi išteklių kūrimas (datos, 6 val. 30 min.)  
Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų rengti mokymosi šaltinius profesinio mokymosi dalykams. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• sukurti paprastą vaizdo įrašą ir jį įkelti į internetą; 
• analizuoti ir palyginti gerus ir blogus mokomuosius vaizdo įrašus; 
• susipažinti su įvairiais turinio kūrimo įrankiais; 
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• planuoti mokymą, kurio metu besimokantieji naudoja ar kuria vaizdo/garso įrašus kaip 
mokymosi šaltinius. 

9 MODULIS:  
Internetinių šaltinių naudojimas, vertinimas bei dalinimasis  (datos, 4 val. 30 min.) 
Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų ieškoti, atrinkti, naudoti jau sukurtus internetinius išteklius, 
bendrinti ir įvertinti internetinius šaltinius dėstant profesinio rengimo dalyką (-us) ir siekiant pasirinktų 
mokymosi tikslų. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti skirtumą tarp autorinių teisių ženklu pažymėto turinio ir atvirų švietimo šaltinių 
išteklių naudojimo; 

• pasirinkti, naudoti, bendrinti ir įvertinti jau sukurtus internetinius šaltinius; 
• taikyti Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas; 
• pasirinkti šaltinius pagal mokymosi rezultatus. 

10 MODULIS : Kuratoriaus vaidmuo (datos, 2 val. 30 min.) 
Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų organizuoti savo kaip e. mokymosi kuratoriaus darbą profesinio 
rengimo srityje, taip pat plėtoti gebėjimą įvertinti savo gebėjimus. Šiame modulyje taip pat 
apibendrinsime visą kursą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti internetinėje aplinkoje teikiamo kurso kuratoriaus vaidmenis ir kompetencijas; 
• organizuoti e. mokymosi kurso kuravimą; 
• įvertinti kuravimo gebėjimus; 
• vizualizuoti daromos pažangos duomenis. 

Numatoma kurso pabaiga - __data_____. 
 
Kaip sėkmingai baigti šį kursą 

 

Tam, kad sėkmingai baigtumėte šį kursą ir gautumėte pažymėjimą, jums reikės nuolat atlikti du 

dalykus: 
• užpildyti įgytų kompetencijų lentelę; 
• parašyti refleksiją modulio tema. 

Pradedant nuo 3 modulio, jūsų prašysime nustatyti, kokias kompetencijas, jūsų nuomone, įgijote šiame 
kurse ir pateikti įgytų kompetencijų įrodymų. Visi moduliai suplanuoti ir parengti taip, kad veiklos, 
kurias atliksite studijuodami modulį, leis įgyti ir/ar tobulinti gebėjimus, pasisemti bei ir taikyti žinias, 
permąstyti ir tobulinti savo požiūrį. 
Jums bus pateikta kompetencijų lentelė, kurioje išvardintos kompetencijos, kurias įgysite sėkmingai 
pabaigę šį kursą. Kiekvieno modulio pabaigoje jūs turėsite pateikti įgytų kompetencijų įrodymus 
atitinkamoje kompetencijų lentelės eilutėje. 
Be to, po kiekvieno modulio paprašysime jus reflektuoti modulio tema profesinio rengimo ir jūsų 
dėstomo ar mokomo dalyko kontekste. 
Kompetencijų lentelę pildysite naudodami Google dokumentą, o refleksiją rašysite Moodle 

tinklaraštyje. Abu šiuos dokumentus nuolat pildysite kurso eigoje. Kurso pabaigoje užbaigsite pildyti 
savo įgytų ar patobulintų kompetencijų lentelę bei išdėstytsite mintis kaip jas taikysite savo 
profesiniame mokyme ir tokiu būdu sukursite savo e. portfolio, kuriame bus matyti jūsų pasiekimai. E. 
portfolio taip pat parodys kuratoriui ar kurso tikslai pasiekti, ar jūs dirbate individualiai, ar bendraujate 
su kitais ir ar jums pakanka gaunamos paramos. 
Mes jus vertinsime formuojamu būdu, o tai reiškia, kad nerašysime nei pažymių, nei skirsime taškų, 
bet stebėsime jūsų daromą pažangą, kaip atliekate užduotis ir teiksime grįžtamąjį ryšį. 
 

Mokymosi metodai 
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Tam, kad viskas eitųsi sklandžiai ir kad padėtume visiems kurso dalyviams atlikti savo užduotis, 
pateikiame keletą praktinių patarimų. Šiame kurse naudojamos individualios ir grupinės užduotys. 
Dažnu atveju, individualus darbas bus įvadas į diskusiją ar darbą  grupėje. 
Individualus darbas: taip suprojektuota, kad kurso medžiagą turite įsisavinti apytikriai per 50 valandų. 
Tai būtų apie 4 valandas darbo per savaitę. Tačiau kadangi skirsis individualaus darbo tempas, realus 
kurso įsisavinimui reikalingas laikas gali skirtis nuo mūsų apskaičiavimų. 
Būtų gerai, jei susipažintumėte su visa kurso programa ir reikalavimais, kaip dirbti kiekviename 
modulyje. Tokiu būdu bus lengviau planuoti savo darbą, galėsite atsižvelgti į tokius išorinius veiksnius 
kaip atostogos ar šventės, asmeniniai įsipareigojimai bei palikti šiek tiek laiko rezervo nenumatytoms 
aplinkybėms. Galite pasinaudoti Moodle aplinkos kalendoriumi (ar kokiu kitu internetiniu įrankiu, pvz., 
Google kalendoriumi), kuris padės kontroliuoti ir planuoti užduotims atlikti nustatytus terminus. Nors 
savo studijoms skirtą laiką planuosite tik jūs patys, jūsų dalyvavimo kurso veiklose planavimas jums leis 
geriau bendradarbiauti kurso aplinkoje ir užtikrins užduočių atlikimą laiku. 
Grupės darbas: galite daug naudos pasisemti iš bendros veiklos su kitais kurso dalyviais, galite daug ko 
išmokti iš jų ir mokydamiesi su jais. Tai pasieksite, jei keisitės požiūriais diskusijų forumuose, 
komentuosite vienas kito  įrašus, cituosite kitus ir įkelsite nuorodas. Šiuo atveju užduoties atlikimo 
sėkmė priklausys nuo kiekvieno dalyvio aktyvumo lygmens, todėl svarbu dažnai bendrauti su kitais ir 
įsitraukti į grupės darbą. Intensyvus bendravimas atliekant veiklas iki nustatyto termino yra esminis 
dalykas šios rūšies veikloje. 
Turėtumėte rezervuoti keturias valandas per savaitę darbui šiame kurse ir prisijungti prie kurso 
bent tris kartus per savaitę, kad pilnai išnaudotumėte visus kurso teikiamus privalumus. Pabandykite 
prisijungti du kartus per dieną, pavyzdžiui, vieną kartą ryte, kad įrašytumėte ar pridėtumėte 
komentarą, ir vieną kartą vakare, kad perskaitytumėte ir pakomentuotumėte kitų dalyvių veiklas. 

 
Grįžtamasis ryšys 

 

Grįžtamąjį ryšį teiks kurso kuratoriai bei kiti kurso dalyviai, rašydami savo komentarus ir dalyvaudami 
diskusijose. Grįžtamasis ryšys bus teikiamas apie atliktas veiklas, forumo įrašus bei grupės darbo 
rezultatus. 
Grįžtamasis ryšys nebus išreiškiamas kokiu nors pažymiu ar balais. Bus pateikiami detalūs komentarai. 
Grįžtamojo ryšio tikslas – suteikti paramą ir nuorodas, gaires tolesniam mokymuisi. 
 

Medžiaga anglų kalba 

 
Beveik visas šio kurso turinys bus pateiktas lietuvių kalba ir jūs galėsite baigti kursą net ir nemokėdami 
jokios užsienio kalbos. Kita vertus, norint praplėsti savo dalyko žinias, anglų kalba gali būti labai 
naudinga. Kai kurie įdomūs pavyzdžiai ir šaltiniai gali būti neišversti į lietuvių kalbą. Tačiau šią medžiagą 
galima išsiversti iš daugelio užsienio kalbų panaudojant Google Translate. Nors šio įrankio pagalba 
atliktas vertimas bus tik apytikris, jo turėtų pakakti bendros prasmės supratimui. 
 

Kontaktai 

 
Kurso kuratoriai mielai jums padės įvairiais su kursu susijusiais klausimais. Jeigu turite klausimų arba 
jums reikalinga pagalba kreipkitės: 
Visais su turiniu susijusiais klausimais: rašykite žinutę Moodle aplinkoje Kurso forumas->Su turiniu 
susiję klausimai. 
Visoms techninėms problemoms spręsti: rašykite žinutę Moodle aplinkoje Kurso forumas->Techniniai 
klausimai. 

http://translate.google.com/
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Siunčiant žinutes Moodle aplinkoje (kairiajame viršutiniame bloke "Bendruomenė" pasirinkite Kurso 
dalyviai. Pasirinkite žinutės gavėją (-us) ir apačioje  "Su pasirinktais vartotojais...>siųsti žinutę. 
Elektroniniu paštu: _________________ 
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1 Modulis. Įvadas ir susipažinimas 

 
1. Mokymasis 1 modulyje   

 
Šio modulio tikslas – įvaldyti kurso mokymosi aplinką, kad galėtumėte nevaržomai dalyvauti 
užsiėmimuose; susipažinti su kitais kurso dalyviais ir kuratoriais, o taip pat – sudaryti kurso mokymosi 
planą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti prisistatymo ir savo asmenybės atskleidimo svarbą nuotoliniame mokymesi; 
• valdyti kurso mokymosi aplinką, kad galėtumėte dalyvauti kurse. 

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• perskaitysite modulio medžiagą; 
• užpildysite savo profilį; 
• užpildysite kalendorių; 
• paskelbsite bent dvi žinutes kurso forume; 
• išmėginsite įvairias funkcijas „Moodle“ aplinkoje, kurios padėtų jums planuoti darbą kurso 

metu; 
• pristatysite vieną kurso dalyvį kitiems grupės nariams. 

  

2. Įvadas 

“Kodėl turėčiau skelbti savo nuotrauką ir rašyt apie savo pomėgius? Tai vaikiška.” 

“Didžiausias nuotolinio mokymosi trūkumas yra tiesioginio asmeninio kontakto su dalyviais 

nebuvimas.” 

Pirmąjį teiginį pasakė vienas mūsų kursų dalyvis. Tai nėra įprasta nuomonė. Antrasis teiginys yra kur 
kas dažnesnis. Mums teko jį girdėti daugybę kartų, kai tik paprašydavome įvertinti virtualųjį mokymąsi. 
Šie du akivaizdžiai nesusiję teiginiai iš tikrųjų apima abi to paties spektro puses. Vienas išreiškia norą 
bendrauti su gyva būtybe, esančia kitame optinio kabelio gale, kitas – atmeta bet kokį asmeninės 
informacijos atskleidimą. 
Kokia yra mūsų pozicija šiuo klausimu? Atsakysime paprašydami jūsų atlikti nedidelį eksperimentą ir 
pasitelkti vaizduotę: prašome įsivaizduoti, kad vedate pamoką dalyviams, kurie vienas nuo kito atskirti 
ekranais. Jūs žinote jų vardus, bet nežinote, kaip jie atrodo, o jų balsai yra dalinai nutildyti. Ar jaukiai 
jaučiatės? 
Nuotolinio mokymosi kursas – nėra ta vieta, kur pradedate intymius santykius. Daugelis temų yra tam 
netinkamos. Tačiau neabejotinai per didelė atsarga gali privesti prie to, kad dalyviai mato tik vienas 
kito vardus, kurie jiems nieko nereiškia, kaip tai dažnai nutinka viešuose forumuose. Jie neužmegs jokių 
draugiškų ryšių ir nesijaus dalyvaujantys grupėje. Tokio bendravimo veiklų rezultatas – nevykusios 
diskusijos ir nesėkmingas apsikeitimas nuomonėmis.  
Nebijokite apie save papasakoti ką nors, kas ir taip akivaizdu, prisekite savo nuotrauką, kalbėkite apie 
asmeninę patirtį diskusijos metu, suteikite savo prisistatymui forume daugiau individualumo, gal net 
šiek tiek neoficialumo, panašiai kaip ir šiame tekste. 
 

3. Veiklos 

1. 1. Užpildykite savo profilį ir prisistatykite 
Užpildykite savo profilį ir įkelkite nuotrauką, kad kiti galėtų jus atpažinti. 

Parašykite apie save ir apibūdinkite profesinio mokymo srities, kurią mokote, specifiką. Kiekviena 
profesinio mokymo sritis yra skirtinga savo prigimtimi ir reikalauja įvairių pedagoginių metodų. 
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Reflektuokite apie savo mokymo praktiką ir aprašykite, kaip patenkinate profesinių mokomųjų dalykų 
keliamus reikalavimus. 
Jei turite asmeninės ar profesinės patirties technologijų srityje, prašome apie tai parašyti (kurios 
technologijos, kaip ir kokiame kontekste jomis naudojatės). Mus taip pat labai domina, ko tikitės iš šio 
kurso. Ką norėtumėte išmokti? Ar turite patirties mokytis Moodle aplinkoje? 
Nekelkite į mokymosi aplinką savo katės, vaizdo pro langą ar animacinių filmukų personažo nuotraukų, 
nes jie nėra šio kurso dalyviai.  
Nuotraukos dydis neturi viršyti 10 MB. 
Leiskite kitiems su jumis susipažinti, tačiau neturėtumėte jaustis nejaukiai. Nesiekiame, kad 
aprašytumėte save taip, jog būtų pažeistas jūsų privatumas. 
Kairėje kurso skydelio pusėje rasite bloką „Valdymas", pasirinkite „Mano profilio nuostatos“, 
tuomet  „Keisti savo duomenis" ir įveskite reikiamą informaciją. 
Užduoties trukmė: apie 45 minutės  
 
1. 2. Aprašykite savo stalą 
Vadovaudamiesi posakiu: „pasakyk, ką turi ant savo stalo ir aš pasakysiu, kas esi“, į kurso diskusijų 

forumą įkelkite telefonu ar fotoaparatu padarytą daiktų, kuriuos šiuo metu turite ant stalo, 

nuotrauką.  
Padaryk šį posakį matomu! Nuotrauka gali būti prisegta kaip priedas prie forumo žinutės. Jei 
pageidaujate, galite paskelbti ir daiktų sąrašą. Ar yra koks nors daiktas, susijęs su jūsų profesinio 
rengimo sritimi? Žmogus, turintis labiausiai neįprastą daiktą ant savo stalo, laimės kuratorių šypseną. 
Žinutę su savo darbo stalo aprašymu ir prisegta nuotrauka patalpinkite "Kurso forume" pasirinkdami 
"Aprašykite savo darbo stalą" ir paspausdami "Atsakymas" (pirmoje kuratorės žinutėje). 
Užduoties trukmė: apie 15 minučių 
 
1. 3. Pristatykite kurį nors kurso dalyvį 
Jūs prisistatėte ir aprašėte savo stalą. Tačiau ar pažįstate visus kitus kurso dalyvius? Jūsų užduotis – 

pasirinkti vieną žmogų iš kurso ir pristatyti jį/ją grupei (pagal to žmogaus pateiktą informaciją 
profilyje ir forume). Jūs taip pat galite įkelti nuotrauką ir aprašymą. Pasistenkite pristatyti tą kurso 
dalyvį, kuris dar nebuvo pristatytas. Pristatymui naudokite  „Padlet“ lentą.  Šį įrankį patogu naudoti ir 
nebūtina prisiregistruoti. Galutinis jūsų darbo produktas bus pasiekiamas visiems kurso dalyviams, kad 
galėtume susipažinti prieš pradėdami dirbti kartu.   
Lentą rasite: [nuoroda] (slaptažodis: __________) 
Užduoties trukmė: apie 30 minučių 
 
1. 4. Pažaiskite su „Moodle“ 
Pamėginkite susidraugauti su „Moodle“ mokymosi aplinka t.y. aplinka, kurioje patalpintas šis 

kursas. Nesibaiminkite paspausti įvairius meniu punktus. Jūs negalite nieko ištrinti ar sugadinti. 
Tyrinėkite jus dominančias vietas. Galite atsidaryti keletą šaltinių (failus, nuorodas), nueiti į forumą, 
susirasti kitų kurso dalyvių profilius (kairysis šoninis skydelis). Jūs taip pat galite peržvelgti kurso 
kalendorių (dešinysis šoninis skydelis) ir patikrinti artėjančius galutinius terminus bei susikurti savo 
įvykius. Prašome patikrinti, ar galite atidaryti įvairius failus. Prireikus, galite atnaujinti savo programinę 
įrangą. Jeigu kas nors netinkamai veikia ar nesate tikras dėl konkrečios funkcijos, prašome aprašyti tai 
forume (Kurso forumas->Techniniai klausimai) ir mes pasistengsime šią problemą išspręsti kartu. 
Čia galite rasti naudingos informacijos apie Moodle (anglų kalba): 

• Moodle mokomoji vaizdo medžiaga- http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials 
• Moodle mokymosi vadovai - http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals 

Jeigu jums reikia papildomos informacijos apie kursą ar mokymosi aplinką - susisiekite su kurso 
kuratoriumi. 

http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_video_tutorials
http://docs.moodle.org/22/en/Moodle_manuals
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Užduoties trukmė: apie 30 minučių. 
 
1. 5. Sukurkime kurso planą 
Šiame trumpame vaizdo įraše (3 min. 11 s., filmas pasiekiamas - http://youtu.be/0wGpSaTzW58) galite 
rasti paaiškinimą apie trijų mokymuisi skirtų sričių modelį: pristatoma pedagogika, turinys ir 

technologijos. 
Vaizdo įrašą su lietuviškais subtitrais galite 
rasti: http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-minutes/ 
Stebėkite vaizdo įrašą ir, ištyrinėję kurso vadovą(nuoroda į kurso vadovą), sukurkite kurso planą, 
susijusį su trimis „TPACK“ modelio sritimis, apibūdintomis vaizdo įraše. 
Naudokite bet kurią grafikos programą, pateiktį ar kitą paprastą piešimo įrankį tam, kad 
nurodytumėte, pavyzdžiui, modulių pavadinimus, datas ir kitą informaciją. 
Kurso plano į Moodle aplinką įkelti nereikia. Kurso planą (arbą nuorodą, jeigu dirbsite su internetinu 
įrankiu) išsisaugokite savo kompiuteryje. Vėliau jį galėsite panaudoti pildydami savo kompetencijų 
lentelę, kurią pristatysime antrame modulyje. 
Užduoties trukmė: apie 30 minučių 
 
1. 6. Planuokite iš anksto savo mokymąsi 
Kurso forume parašykite, ką planuojate pakeisti savo savaitiniame tvarkaraštyje, kad surastumėte 

keturias valandas mokymuisi. Turime galvoje veiksmingas idėjas, kurios padės jums pagerinti 
organizuotumą ir užtikrins, kad turėsite pakankamai laiko kursui. Pavyzdžiui, atsikelsiu viena valanda 
ankščiau, atsisiųsiu medžiagą į skaityklę ir skaitysiu ją pakeliui į darbą. Šio pratimo tikslas yra 
„pasirašyti su savimi sutartį“, kurioje apibrėšite darbo taisykles.   
Jums padės: 

• susipažinimas su kurso tvarkaraščiu ir kalendoriuje pasižymėtomis visomis svarbiomis datomis. 
Patikrinkite kitus susitikimus savo dienotvarkėje, kad įsitikintumėte, jog artėjančios dienos ar 
savaitės nebus užimtos, kad nereikėtų atšaukti kai kurių suplanuotų veiklų; 

• planavimas konkrečių temų įsisavinimo iš anksto – tam naudokite „Kurso vadovą“(nuoroda į 
kurso vadovą). 

Jūs galite naudoti Moodle aplinkoje esantį kalendorių (pridedėdami savo įrašus), internetinį kalendorių 
(pavyzdžiui, „Google“), savo popierinį darbo kalendorių arba atsispausdinti kurso tvarkaraštį ir įrašyti 
papildomas datas bei užduotis. 
Žinutę patalpinkite "Kurso forume" pasirinkdami "Mokymosi planavimas" ir paspausdami 
"Atsakymas"(pirmoje kuratorės žinutėje). 
Užduoties trukmė: apie 15 minučių 
 
1. 7. Užpildykite savęs vertinimo klausimyną 
Žemiau esanti anketa pagrįsta G. Salmono e. mokymosi kurso kuratorių kompetencijų koncepcija. Ji 
jums leis įsivertinti savo gebėjimus kuruoti e. mokymosi kursus. 
Įvertinkite kiekvieną iš 30 teiginių, apimančių 5 pagrindines e. mokymosi kursų kuratoriui reikalingas 
kompetencijas. Šią anketą jūs pildysite du kartus: prasidėjus ir pasibaigus kursui. Tokiu būdu kurso 
pabaigoje (10-ame modulyje) galėsite palyginti abi anketas ir apmąstyti savo tobulėjimą kurse. 
Atsakymų tipai: 
T – šis teiginys apibūdina mane, 
? – negaliu atsakyti 
N - šis teiginys manęs neapibūdina 
Trukmė: 10 minučių 
 
Anketa: 

http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-minutes/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3630
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3630
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3636
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NUOTOLINIŲ PROCESŲ SUPRATIMAS 
1. Esu ankščiau dalyvavęs nuotolinio mokymosi kursuose  T/?/N 
2. Galiu išvardinti nuotolinio mokymo ir mokymosi privalumus T/?/N 
3. Išmanau su nuotoliniu mokymusi susijusius įrankius ir technologijas T/?/N 
4. Galiu motyvuoti ir organizuoti darbą grupėje bei bendradarbiauti internete  T/?/N 
5. Galiu sukurti ir kuruoti nuotolinio mokymosi kursus  T/?/N 
6. Galiu taikyti įvairias nuotolinio mokymosi priemones ir metodus  T/?/N 
TECHNOLOGINIAI GEBĖJIMAI 
7. Išmanau pagrindinius internetinius įrankius  T/?/N 
8. Išmanau nuotoliniam mokymuisi skirtą programinę įrangą  T/?/N 
9. Galiu vertinti taikomąsias programas pagal jų tinkamumą nuotoliniam mokymuisi  T/?/N 
10. Esu susipažinęs su taikomosiomis programomis ir jų funkcijomis, kurios padeda vertinti 
besimokantįjį  T/?/N 
11. Technologijos trukdo mano nuotoliniam mokymuisi  T/?/N 
12. Naudodamas skirtingus įrankius galiu susikurti nuoseklią mokymosi aplinką  T/?/N 
NUOTOLINIS BENDRAVIMAS 
13. Išmanau ir naudoju interneto etiketą  T/?/N 
14. Galiu parašyti asmeninę ir viešą internetinę žinutę  T/?/N 
15. Jaučiuosi laisvai bendraudamas internete  T/?/N 
16. Galiu motyvuoti kitus, kad jie būtų aktyvūs internetinėje aplinkoje  T/?/N 
17. Galiu remtis įvairiomis kitų dalyvių patirtimis ir požiūriais  T/?/N 
18. Galiu atskirti emocijas ir turinį internetinėse diskusijose  T/?/N 
19. Nereaguoju itin jautriai į agresyvius ir prieštaringus pasisakymus (provokacijas) diskusijų 
forumuose  T/?/N 
KONKREČIOS SRITIES KOMPETENCIJOS 
20. Jaučiuosi jaukiai savo srityje ir galiu dalintis savo žiniomis su kitais  T/?/N 
21. Žinau įdomių šaltinių susijusių su tuo dalyku/sritimi, kurią mokau  T/?/N 
22. Žinau įdomių temų, kurios besimokančiuosius gali įtraukti į įdomią diskusiją  T/?/N 
23. Galiu objektyviai ir kompetentingai vertinti nuotolinio mokymosi kurso besimokančiuosius 
T/?/N 
24. Galiu įvertinti, ar konkretus internetinis šaltinis yra tinkamas kursui, kurį mokau  T/?/N 
25. Galiu pakoreguoti ir plėtoti tam tikrą kurso temą, atsižvelgdamas į dalyvių indėlį  T/?/N 
ASMENINĖS SAVYBĖS IR POŽIŪRIAI  
26. Aš noriu mokyti nuotoliniu būdu  T/?/N 
27. Galiu prisistatyti internete kaip realus žmogus  T/?/N 
28. Nebijau išbandyti naujus įrankius bei imtis naujų veiklų internete  T/?/N 
29. Tikrai patinka mokytis ir mokyti nuotoliniu būdu  T/?/N 
30. Galiu priversti žmones vienus iš kitų pasimokyti nuotolinio mokymosi aplinkoje  T/?/N 
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2 Modulis. Kompetencijų tobulinimas 

 

1. Mokymasis 2 modulyje 

Šio modulio tikslas – nustatyti kokias kompetencijas jūs, kaip mokytojai, turite ir apsvarstyti, kaip 
užtikrinti, jog mokiniai įgijo siekiamas (profesines) kompetencijas. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti, kas yra „kompetencija“, 
• nustatyti savo, kaip mokytojų, kompetencijas, 
• išanalizuoti, kokias kompetencijas galima įgyti pasitelkus IKT, 
• paaiškinti ryšį tarp kompetencijų ir įrodymų. 

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• skaitysite modulio medžiagą, 
• dalinsitės savo, kaip mokytojo, kompetencijomis naudodami „Padlet“ lentą, 
• dalyvausite diskusijoje apie IKT naudojimą siekiant tobulinti kompetencijas. 

  

2. Įvadas 

Profesinio rengimo ir mokymo kompetencijos   
Jeigu ieškotumėte „kompetencijos“ apibrėžimo, rastumėte, kad dažniausiai jis siejamas su 
profesijomis arba darbuotojų veikla. Bet kas ta „kompetencija“? 
Pasak Escudero (2008), kompetentingas specialistas yra tas, kuris geba „atlikti protingus veiksmus 

sudėtingoms problemoms spręsti konkrečiame kontekste“. Tai reiškia, kad toks veiksmas yra 
nuovokumo rezultatas grindžiamas sprendimais ir interpretacijomis, susijusiomis su anksčiau įgytais 
gebėjimais, požiūriu, procedūromis ir etniniais įsitikinimais, kurie neturi būti atvirai susiję su problema. 
Vadinasi, kompetencija nurodo pakankamą žinių ir gebėjimų kiekį, kuris leidžia vienaip ar kitaip 
pasielgti įvairiose situacijose, t.y. pritaikyti tai kokiame nors kontekste.  
Darbo jėgos rengimo ir plėtros skyriaus“ (angl. Department of Training and Workforce Development) 
(2012) nuomone, profesiniame rengime ir mokyme asmenys laikomi kompetentingais, kai jie geba 

sistemingai pritaikyti savo žinias ir gebėjimus įprastinėje darbo veikloje. 
Jei norite daugiau sužinoti apie kompetencijas, panagrinėkite šiuos apibrėžimus čia R.Laužacko (2006, 
cituoja V.Dienys, žr.5-6 skaidres)  
Peržiūrėkite šį trumpą vaizdo įrašą ir pasižymėkite, kaip jūs suprantate sąvoką „kompetencija“. Ar 
galite susieti ją su aukščiau perskaitytais apibrėžimais? Šis filmukas yra angliškas, tačiau su lietuviškai 
subtitrais. 
Kas yra „kompetencija“? 

Filmas – http://www.youtube.com/watch?v=xStdJXfpU4Y 
Jei lietuviški subtitrai neatsiranda pagal numatytąją parinktį, paspauskite „Subtitrų“ (angl. Captions, 
sutrumpintai matomą kaip cc) mygtuką „YouTube“ leistuvo lange (apatinis dešinysis blokas; antroji 
piktograma iš kairės) ir pasirinkite „lietuvių“ kalbą (angl. Lithuanian). 
Trukmė: 15 min. 
 

3. Kompetencijų vertinimas – skaitmeniniai įrodymai 

Mums reikia sukurti kompetencijomis grindžiamą vertinimą, siekiant įsitikinti, jog besimokantieji įgijo 
norimas kompetencijas. Pagrindinis dalykas vertinant kompetencijas – remtis tikraisiais gebėjimais ir 
žiniomis, kuriuos asmuo gali parodyti darbo vietoje ir kitose situacijose.  
Įrodymuose slypi jūsų gebėjimų ir žinių požymiai. Jie yra materialūs lyginant su nematerialiais 
pareiškimais. Jūsų kurse (ir dažnai e. mokymesi) jie bus pateikti skaitmeniniu formatu. 

http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprojektai.pmmc.lt%2Fget.php%3Ff.163&ei=PXGLUuuXHOm74ATt4YHwCg&usg=AFQjCNHoNqQ4jAI0ttjA0aApTd5X7D-TIQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&cad=rja
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprojektai.pmmc.lt%2Fget.php%3Ff.163&ei=PXGLUuuXHOm74ATt4YHwCg&usg=AFQjCNHoNqQ4jAI0ttjA0aApTd5X7D-TIQ&bvm=bv.56643336,d.bGE&cad=rja
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Pavyzdžiai gali kisti priklausomai nuo skaitmeninių dokumentų (pvz., projekto eskizas pdf formatu), 
programinės įrangos, su kuria dirbote, garso ir vaizdo rinkmenose fiksuojamos veiklos, jūsų darbo 
nuotraukų. Jie gali tapti tiesioginiu jūsų darbo rezultatu, pavyzdžiui, nufotografavus savo projektą ar 
įrašius pamoką.   
Įrodymų pavyzdžiai: 

• momentinės jūsų įrašo ekrano kopijos diskusijų forume, 
• nuoroda į vaizdo konferencijos, kurioje aktyviai dalyvavote, įrašą; 
• refleksinis komentaras apie jums aktualius įrodymus su aprašymu/ priežastys, kodėl pasirinkote 

šiuos įrodymus; 
• jūsų nuotrauka vedant pamoką; 
• seminaro, kurį sukūrėte ir vedėte, scenarijus; 
• jūsų studentų grįžtamasis ryšys bei jūsų refleksija po seminaro. 

Tinkamų įrodymų požymiai: 
• sąsajos su tikslais - įrodymai turi atitikti jūsų mokymosi/tobulėjimo tikslus ir įrodyti 

patobulintas kompetencijas, kurių siekiama, 
• pakartotinis panaudojimas  - įrodymai, kurie, esant minimaliems pakeitimams, gali būti iš naujo 

pritaikyti skirtingai auditorijai ar tikslui, 
• pasiekiamumas - įrodymai turėtų būti pasiekiami (atidaromi) patogiais ir universaliais 

formatais, tokiais kaip PDF, JPG, TXT, MP3 ir panašiais, 
• prieiga - kai galima prisijungti naudojant saugų tinklalapį, prisijungimo parinktys turėtų būti 

pateiktos auditorijai. Taigi, jei įmanoma, suteikite atvirą (ir paprastą) prieigą prie šaltinių, kuriais 
norite dalintis. 

Pakartotinio panaudojimo pavyzdžiai 
Svarbu suvokti, kad vienas įrodymas gali patvirtinti skirtingų kompetencijų ir gebėjimų egzistavimą, 
lygiai taip, kaip ir konkretus įrodymų formatas gali sukaupti informacijos apie vieną autorių daugiau 
negu kitas. 
Tarkime, jūsų suvirinimo įgūdžiai gali būti trumpai aprašyti, tačiau neilgas vaizdo įrašas ar pagaminto 
daikto fotografija juos pristatys kur kas geriau. Be to, tokie įrodymai patvirtins jūsų skaitmeninius 
įrašymo, koregavimo ir publikavimo virtualioje erdvėje gebėjimus. 
Jei norite išmokti atpažinti kompetencijas - apie tai skaitykite skyrelyje - Kaip atpažinti 

kompetencijas?  
Trukmė: 10 minučių 

 

4. Kaip atpažinti kompetencijas? 

Laužackas (2006) teigia, kad egzistuoja trys pagrindiniai kriterijai padedantys atpažinti kompetencijas: 
1. Kompetencijos parodo galutinį besimokančiojo elgesį, t.y. ką jis/ji turėtų gebėti po mokslų. 
2. Kompetencija aiškiai nusako sąlygas, kurioms susidarius atsiranda toks elgesys (naudojant 
konkrečius įrankius, t.t.) 
3. Kompetencija nurodo besimokančiojo elgesio vertinimo kriterijus (ar to pakanka ar ne). 
  
Pavyzdys 
Tema: „N“ modelio frezavimo staklių valdymas 

Potemė Kompetencija 

N“ modelio frezavimo staklių struktūros 
analizė. 

Apibūdinti „N“ modelio frezavimo staklių struktūrą, 
naudojant jų eksploatavimo ir valdymo schemas. 

„N“ modelio frezavimo staklių parengimas 
darbui. 

Parengti „N“ modelio frezavimo stakles darbui, 
naudojant paruošimo/pritaikymo schemą (angl. 
adjustment schema). 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3656
http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3656
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Detalių apdirbimas naudojant „N“ modelio 
frezavimo stakles. 

Apdirbti detales su „N“ modelio frezavimo staklėmis 
pagal konkrečią schemą. 

  

Pagrindinė sakinio 

dalis 
Veikiamosios rūšies 

veiksmažodis arba frazė 
Papildinys Kontekstas arba sąlyga 

Besimokantieji 
gebės... 
  

...apibūdinti... ..„N“ modelio frezavimo 
staklių struktūrą.. 

...naudojant jų 
eksploatavimo ir valdymo 
schemas. 

  ...parengti... ...„N“ modelio frezavimo 
stakles darbui... 

...... naudodami parengimo 
schemą. 

  ...apdirbti... ...detales su „N“ modelio 
frezavimo staklėmis... 

...pagal konkrečią schemą. 

N“ modelio frezavimo staklių struktūros analizė 

 

4. Veiklos 

2.1. Kompetencijų atpažinimas 
Dabar apmąstykite savo, kaip profesinės mokyklos mokytojo, kompetencijas.  
Kokias žinias, gebėjimus ir patirtį atsinešate į klasę, kai ruošiatės ir mokote profesinių dalykų ar dirbate 
profesinio ugdymo/mokymo/dėstymo įstaigoje? 
Sudarykite keleto savo kompetencijų sąrašą ir pasidalinkite su savo kuratoriais bei kolegomis 
naudodami "Padlet“ užrašų lentą šį kartą adresu nuoroda į Padlet lentą (slaptažodis: ________). 
Norėdami sudaryti kompetencijų sąrašą, naudokite pagrindines funkcijas (pateikite jūsų turimas 
kompetencijas). Pasirūpinkite, kad jūsų įrašą būtų galima atpažinti (pvz. pagal vardą ar nuotrauką). 
Peržvelkite ir susiekite su kitų kurso dalyvių išvardintomis kompetencijomis. Ar galite išrinkti, kurios yra 
svarbios mokant profesinius dalykus? Užrašykite savo mintis (pvz. „Word“ teksto rengykle, „gdocs“ ar 
bet kuria kita programa), jums prireiks su jomis dirbti "2.2 veikloje" 
Kaip dirbti su Padlet lenta? 
Padlet tai internetinė lenta, kurioje galite skelbti trumpas žinutes, įkelti nuotraukas ir nuorodas. Tam, 
kad palikti įrašą jau sukurtoje Padlet lentoje jums nereikės prisiregistruoti. Tiesiog spauskite nuorodą, 
įveskite slaptažodį ir palikite savo įrašą, kurį matys kiti besimokantieji šiame kurse bei kurso kuratorius. 
Padlet lentoje negalėsite redaguoti kitų besimokančiųjų įrašų, tačiau galėsite redaguoti savo įrašą. 
Užduočiai skirtas laikas: 45 minutės 
 

2.2. IKT naudojimas kompetencijų tobulinimui 
Aptarkite savo mintis ir idėjas apie užrašytas kompetencijas 
Jūs nustatėte savo, kaip profesinio rengimo ir mokymo dalyko mokytojo/dėstytojo, kompetencijas 2.1 

veikloje. Kurios iš tų kompetencijų gali būti įgyjamos pasitelkiant technologijas (IKT)? Kaip 
technologijos padeda įgyti kompetencijas? Ar yra kompetencijų, kurios negali būti įgyjamos 
pasitelkiant IKT? Kodėl ne? 
Pasirinkite vieną iš jums žinomų IKT įrankių ir išnagrinėkite jį naudodami Bloom taksonomiją (žr. 
paveikslėlį žemiau) 
Reflektuokite kaip pasirinktas įrankis gali padėti studentams plėtoti tas kompetencijas, kurias reikia 
įgyti norint tapti konkrečios srities specialistu. Pasidalinkite mintimis ir idėjomis su kitais 
dalyviais forume „IKT naudojimas kompetencijų tobulinimui“. Jūsų kuratorius pradės diskusiją, 
koordinuos, motyvuos ir bus jūsų vadovu. 
 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3660
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3659
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3659
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3661


eVET2EDU | Kursas “Praktinis e.mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas” | 2014 m. liepa 15 

 
Apsvarstykite ar pasirinktas įrankis padeda besimokančiajam kiekviename Bloom taksonomijos 
lygmenyje: atsiminti, suprasti, taikyti, analizuoti, įvertinti arba sukurti. 
 
Pavyzdžiui: Microsoft Excel 
Bloom taksonomijos lygmuo: sukurti.  
Excel įrankis gali būti naudojamas informacijos vizualizavimui, pateikiant ją grafikuose ar diagramose. 
Bloom taksonomijos lygmuo: įvertinti. 
Excel įrankis gali būti naudojamas efektyvumo įvertinimui. 
Užduočiai skirtas laikas: 45 minutės 
Forumas 2.2 veiklai - skirtas aptarti profesijos mokytojo-besimokančiojo kompetencijas 

2.1. veikloje jūs mąstėte ir užrašėte savo kaip dėstytojo, turimas kompetencijas. Peržiūrėkite kolegų 
užrašytas kompetencijas ir atsakykite į forumo diskusijose keliamus klausimus šio forumo žinutėse - po 
vieną atskirose arba į visus vienoje. 
Svarbu: nevenkite skaityti kitų dalyvių apibūdintų kompetencijų bei diskusijos apie jas. Jūsų kolegos - 
pagrindiniai ir neįtikėtini šaltiniai jūsų mokymuisi! Žinoma, jei kils klausimų, rašykite kurso forume arba 
kurso kuratorėms! 
 

2.3. Jūsų kompetencijų lentelė 
Trečiajame modulyje paprašysime jūsų surašyti savo kompetencijų įrodymus į specialiai šiam kursui 
sukurtą kompetencijų lentelę. 
Pasitikrinkite savo el. pašto dėžutę, ten turėtumėte rasti nuorodą į jūsų kompetencijų lentelę, kuria 
pildysite šio kurso metu. Pasitikrinkite ar galite redaguoti pateiktą dokumentą. 
Detalesnė informacija apie Google drive/disko naudojimą rasite čia (nuoroda į adresą - 
https://docs.google.com/document/d/1am63LLJ9hmlt95NhJpKqUhn0HOoSKfwjmk94b5Dve5c/edit?us
p=sharing). 
Kompetencijų lentelės pavyzdys pasiekiamas -
 https://docs.google.com/document/d/1otDCyvowI4mUskUaKT73TYp074elP8J4zHPanHBDvEA/edit?us
p=sharing 
 

2.4. Dalyvaukite vaizdo konferencijoje, skirtoje kompetencijų lentelės aptarimui (papildoma 
užduotis) 

https://docs.google.com/document/d/1am63LLJ9hmlt95NhJpKqUhn0HOoSKfwjmk94b5Dve5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1otDCyvowI4mUskUaKT73TYp074elP8J4zHPanHBDvEA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1otDCyvowI4mUskUaKT73TYp074elP8J4zHPanHBDvEA/edit?usp=sharing
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Jeigu norėtumėte gauti išsamesnį paaiškinimą apie kompetencijų lentelės pildymą, galite sudalyvauti 
vaizdo konferencijoje, skirtoje kompetencijų lentelės aptarimui. Šios vaizdo konferencijos metu kurso 
kuratorius paaiškins kaip surasti jūsų asmeninę kompetencijų lentelę, kaip ją pildyti bei kaip susieti 
kompetencijas su įrodymais. Dalį vaizdo konferencijos skirsime klausimams, tad galite iš anksto 
suformuluoti klausimus ir siųsti juos į šios veiklos diskusijų forumą.  
Jeigu manote, jog ši vaizdo konferencija jums būtų naudinga bei norėtumėte joje dalyvauti - pasirinkite 
jums tinkantį laiką nuoroda. 
Užduoties trukmė: apie 1 val. 
 
Balsuokite dėl vaizdo konferencijos datos 

Šioje veikloje mes jums pasiūlėme dalyvauti vaizdo konferencijoje, skirtoje kompetencijų lentelės 
aptarimui. Vaizdo konferencija yra puiki galimybė mums pamatyti vieni kitus bei užduoti rūpimus 
klausimus apie kompetencijų lentelę. Tačiau sinchroninis (vykstantis tuo pačiu laiku) bendravimo 
būdas pateikia mums tam tikrų iššūkių. Vienas jų - susitarti dėl vaizdo konferencijos datos ir laiko. 
Paspauskite žemiau pateiktą nuorodą bei pažymėkite kuriais laikais jūs galėtumėte dalyvauti vaizdo 
konferencijoje.  
Nuoroda į sukurtus balsavimus per moodle apklausą arba doodle.  
Planuojama vaizdo konferencijos trukmė - apie 1 val. 
Forumas – Klausimai vaizdo konferencijai 
  

 
  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3781
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Module 3. Susipažinimas su e. mokymusi 

 
1. Mokymasis 3 modulyje 

Šio modulio tikslas – atrasti įvairias e. mokymosi formas profesinio mokymo kontekste. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• atpažinti skirtingas e. mokymosi formas; 
• išanalizuoti e. mokymosi kurso elementus; 
• pagal galimybes naudoti įvairias e. mokymosi formas savo profesiniame kontekste; 
• pateikti įgytų kompetencijų įrodymų; 
• reflektuoti apie savo mokymosi patirtį. 

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 

• perskaitysite modulio medžiagą; 
• išanalizuosite skirtingų e. mokymosi formų pavyzdžius ir atkreipsite dėmesį į juos prieš vaizdo 

konferenciją; 
• įsitrauksite į diskusiją vaizdo konferencijos metu; 
• atpažinsite e. mokymosi kursų struktūros elementus; 
• reaguosite ir apmąstysite elementus, kurie gali būti naudojami jūsų profesinio mokymo 

kontekste; 
• parašysite trumpą refleksiją apie e. mokymąsi jūsų profesinio mokymo kontekste; 
• pateiksite 3 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 

2. Įvadas 

E-mokymosi apibūdinimas 

William Horton (2006) teisus teigdamas, kad gerai organizuotas e. mokymasis gali būti toks pat 

naudingas, kaip ir mokymasis klasėje. Prastai organizuotas e. mokymasis gali būti koks pat nevykęs, 
kaip nevykusi pamoka klasėje. Nė viena mokymosi forma nėra savaime pranašesnė, tiktai konkretaus 
kurso tikslingas  sukūrimas ir kuravimas apibrėžia jo kokybę. 
Jei norime įvertinti e. mokymąsi, pirmiausia turime apibūdinti jį ir tiksliai apsibrėžti lūkesčius. Labai 
dažnai apibrėžimas tiesiogiai kyla iš e. mokymosi kurso sudarytojo vizijos ir įgyvendinimo potencialo. 
Mokymosi kontekstas (arba aplinka), tikslinės grupės savybės, švietimo tikslas, finansiniai ir 
technologiniai suvaržymai ir t.t. įtakoja e. mokymosi tipo pasirinkimą. Kartais tuo pačiu arba panašiu 
pavadinimu (nuotolinis mokymasis, nuotolinis švietimas, e. mokymasis, technologijomis grįstas 
mokymasis  (ang. Technology Enhanced Learning, TEL) yra apibrėžiami skirtingi mokymo metodai. 
Atkreipkite dėmesį į šiuos du apibrėžimus: 

• e. mokymasis – tai informacijos ir kompiuterinių technologijų naudojimas siekiant sukurti 
mokymosi patirtis (šaltinis: „E-learning by Design“, William Horton (2006)); 

• e. mokymasis yra interaktyvus mokymo būdas, kuris, naudojant internetą ir turimas 
komunikacines technologijas, leidžia sukurti tam tikrą ryšį tarp koordinatoriaus (kuratoriaus) ir 
mokinio, o taip pat ir tarp individualių grupės mokinių. (šaltinis: „Introduction to e-learning“ 
(2008)) 

Apibrėžimo pasirinkimas įtakoja pedagoginių metodų pasirinkimą rengiant e. mokymosi kursų 
modelius (arba, apskritai, mokymo virtualioje mokymosi aplinkoje procesą). 
Trukmė: apie 10 minučių 

 

3. Refleksija ir mokymasis 



eVET2EDU | Kursas “Praktinis e.mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas” | 2014 m. liepa 18 

Refleksija yra svarbus mokymosi elementas, ypač praktikams, žmonėms, kurie yra įsitraukę į švietimo 
ir mokymo veiklą. Refleksija daugiausiai siejama su mokymosi praktika per patirtį ir ji yra labai 
individualus, asmeninis procesas.  
Svarbu apmąstyti patirtį, kurią įgyjame ar jau esame įgiję, ne tik tai „gyventi su ja". Tobulinant savo 
elgesio analizavimo gebėjimus susidarys sąlygos sąmoningam ir apgalvotam mokymuisi, kuris yra 

nulemtas jūsų pačių darbo bei gyvenimo, o ne tik knygų, teorijų, dokumentų kaupimo, sertifikatų bei 
ekspertų patarimų.  
Refleksija atsiranda tada, kai besimokantysis stengiasi suprasti (o ne tik prisiminti) pateiktą medžiagą 
ar įvykį ir susisieti jį su ankstesne savo patirtimi. Priklausomai nuo metodo, pabrėžiami skirtingi 
refleksijos aspektai: galima susikoncentruoti į refleksijos procesą, jo tikslus ar jo rezultatus. Refleksija 
leidžia performuluoti ir dar kartą aptarti tam tikras idėjas, ir kartu pasitelkti gilesnį bei rimtesnį metodą 
problemai spręsti. 
Kodėl refleksija mums padeda geriau mokytis? Jenny Moon, Eksterio universiteto (angl., University of 
Exeter) lektorė nagrinėjanti refleksijas išskiria keturias pagrindines priežastis, kodėl naudingos 
refleksijos: 

• refleksija sulėtina mūsų veiksmus, priverčia lėčiau įsisavinti/perimti faktus ir priverčia mus 
pradėti užmegzti ryšį, ieškoti nuorodų ir pradėti uždavinėti klausimus; 

• įsitraukdami į refleksiją mes tampame „mokymosi" šeimininkais. Pradėti dalykai tampa mums 
svarbesni; jei tampa „mūsų", nes mes patys juos pasiekėme; 

• metakognityviniu lygmeniu mes pasiekiame savo mokymosi sąmonę. Suvokiame įgyjamus 
gebėjimus ir suprantame paslėptus papildomus elementus. Kadangi refleksija paprastai taikoma 
sudėtingesnėms problemoms spręsti, ji tampa tam tikru besimokančiojo iššūkiu. 

Trukmė: 10 minučių 

 

4. Veiklos 

3.1. E. Mokymosi įvairovė: pavyzdžiū analizė 
Pagal apačioje pateiktus klausimus išnagrinėkite pateiktus du e. mokymosi pavyzdžius.  
Užrašykite savo pastebėjimus ir įkelkite juos kaip užduotį į nuotolinio mokymo aplinką (apačioje po 
užduoties aprašymu paspauskite mygtuką "Įkelti darbus" ir atsiradusiame lauke įrašykite tekstą. 
Tuomet spauskite mygtuką "Išsaugoti pakeitimus" ir užduotis bus pateikta vertinimui. Jums reikia 
atlikti šią užduotį prieš pradedant 3.3. veiklą "Dalyvavimas vaizdo konferencijoje“ (nuoroda į 3.3 
veiklą). 
Analizei skirti e. mokymosi kursų pavyzdžiai: 
Lietuvių kalba: 

• http://ldrmt.liedm.net/mokymai/ 
• http://employability.e-mentoring.eu/courses/all/LT 

Anglų kalba: 
• http://3m.e-mentoring.eu/ 

Analizuojant gali pravesti šie klausimai:  
• Kur/kaip prieinamas kursas? 
• Ar galite nurodyti, ką besimokantysis gali išmokti kurso metu? Ar tai realu, atsižvelgiant į 

šaltinius/resursus, laiką ir sukurtas veiklas/užduotis? 
• Ar pastebite, koks mokymosi procesas ar medžiaga ne tokie aktualūs? 
• Ar numatytas darbas grupėje? Ar yra palikta laiko tarpusavio bendravimui? 
• Ar kuratorius atlieka kokį nors vaidmenį ar kursas skirtas individualiam mokymuisi? Jei yra 

kuratorius, kokią reikšmę jis turi kurso dalyviui? 
• Ar pratimai įtraukia dalyvius į aktyvų dalyvavimą ar jų veikla bus tik pasyvi (pavyzdžiui, ar tik 

skaitys tekstus ir atliks žinių įsivertinimo testus, ar, priešingai, atliks kritinę tekstų analizę ir po 
to publikuos pranešimus forume)? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3671
http://ldrmt.liedm.net/mokymai
http://employability.e-mentoring.eu/courses/all/LT
http://3m.e-mentoring.eu/
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• Koks yra išteklių formatas? Ar jums juos lengva pasiekti? Ar yra kokių nors konkrečių techninių 
reikalavimų norint dalyvauti kurse (pvz. sistema, programinė įranga, įrenginiai)? 

• Kokia užduočių forma? Ar jos pateiktos nuotolinio mokymosi aplinkoje? 
• Ar dalyviai gauna grįžtamąjį ryšį kurso metu? Jei taip, tai apie ką jis? Kokia forma pateikiamas 

(žmogaus ar automatinis; aprašomasis ar įvertintas pažymiu)? Kas jį pateikia? 
Užduoties trukmė: apie 1 val. 
 
3.2. Mokomės naudotis vaizdokonferecijų įrankiu 
Tyrinėkite ir „pažaiskite“ su vaizdo konferencijoms skirtu įrankiu. 

Ši veikla – puiki galimybė savarankiškai patyrinėti vaizdo konferencijų įrankį Adobe Connect bei 
pasiruošti vaizdo konferencijai, kuri planuojama kitoje šio modulio užduotyje. Jei dar nebalsavote dėl 
vaizdo konferencijos datos - pats laikas tai padaryti (balsuokite dėl vaizdo konferencijos datos 
(nuoroda)). 
Net jei ir turite patirties bendradarbiaujant virtualiai, vis tiek gali būti naudinga pasipraktikuoti prieš 
susitikimą, kai nėra jokio spaudimo ir turite laiko susipažinti su šiam kursui rekomenduojamu vaizdo 
konferencijų įrankiu. Rekomenduojame išbandyti įrankį ir pabandyti išspręsti galimas technines 
problemas prieš vaizdo konferenciją, kad vaizdo konferencijos metu galėtumėte koncentruotis į 
vykstančią diskusiją.  
Norint dalyvauti vaizdo konferencijoje jums reikės: 

• kompiuterio su interneto ryšiu ir naršykle 
• ausinių su mikrofonu (rekomenduojame naudoti ausines, nes naudojant kolonėles arba 

integruotas nešiojamo kompiuterio kolonėles dėl aido suprastėja garso kokybė) 
• internetinės vaizdo kameros (jei neturite, vis tiek galite dalyvauti vaizdo konferencijoje, tačiau 

jei kuris nors dalyvis nėra matomas, tai trukdo bendravimui). 
Pasiruošimas vaizdo konferencijai: 

• Prisijunkite vaizdo konferencijos nuoroda (Enter as a Guest) 
• Pasirinkite meniu Meeting->Audio Setup Wizard ir patikrinkite ar veikia jūsų kolonėlės bei 

mikrofonas (jeigu negirdite savo balso įrašo, spauskite "Prev" mygtuką ir pabandykite pasirinkti 
kitą mikrofoną). 

Užduoties trukmė: apie 30 min. 
 
3.3. Dalyvavimas vaizdo konferencijoje: e. mokymasis jūsų klasėje 
Jūsų užduotis – sudalyvauti vaizdo konferencijoje. 
Vaizdo konferencijos tikslas – aptarti kaip savo klasėje naudoti įvairias e. mokymosi 

formas nagrinėjamas 3.1 veikloje. Kodėl kurią nors jų naudotumėte? Kodėl ne? Šios vaizdo 
konferencijos metu aptarsime jūsų e. mokymosi kursų pavyzdžių analizę, profesinio mokomojo dalyko, 
kurį mokote, kontekste. 
Ši diskusija bus moderuojama, vaizdo konferencija bus įrašoma, kad joje nedalyvavusieji turėtų 
galimybę peržiūrėti vaizdo konferencijos įrašą. Vaizdo konferencijos metu po ranka turėkite pasiruošę 

savo pastebėjimus, paruoštus 3.1 veikloje, kaip šios diskusijos pagrindą. 
Nuoroda į vaizdo konferenciją: [nuoroda]  
Jeigu vaizdo konferencijos data trukdo kitiems įsipareigojimams ir tikrai negalite dalyvauti joje, jūsų 
pareiga peržiūrėti vaizdo konferencijos įrašą (nuorodą į įrašą paskelbta ir  prie šios užduoties) ir 
dalyvauti kitose šio kurso vaizdo konferencijose. Tačiau primygtinai sakome, kad šiai veiklai turėtume 
suteikti prioritetą. Tai ne tik svarbi kurso dalis, bet ir galimybė susipažinti su nauju įrankiu ir nauja e. 
mokymosi technika. Vėliau nebus laiko tokiai užduočiai atlikti. 
Užtuoties trukmė: apie 1 val. 30 min. 
 
3.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3668
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3668
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Apmąstykite trečiojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Vaizdo konferencija, moderavimas, bendravimas sinchroniniu būdu vaizdo ir garso pagalba. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Ar tai buvo pirmas kartas? Ar galiu palyginti su kokia nors ankstesne virtualaus bendravimo patirtimi? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Ar galite taikyti tuos įrankius ir bendravimo būdus jūsų dėstomame profesinio rengimo dalyke? 
Užduoties trukmė: apie 20 min. 
 
3.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje. 
Atminkite, kad nuo šio modulio mes prašysime jūsų įvardinti, kokias kompetencijas, jūsų nuomone, 
įgijote studijuodami modulį ir į kelti įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę. 
Pradėkite nuo kompetencijų, kurias įgijote studijuodami trečiąjį modulį ir įkelkite bent 3 įgytų 

kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę. 
Galite atsižvelgti į: 
1. e. mokymosi kursų pavyzdžių analizę; 
2. vaizdo konferenciją (jeigu dalyvavote šio kurso vaizdo konferencijoje, į kompetencijų lentelę galite 
įkelti nuorodą į jos įrašą); 
3. refleksiją; 
4. nuorodas ar kitus įdomius atradimus apie modulį, kuriuos norėtumėte įrašyti. 
Nustatykite savo įgytų kompetencijų įrodymus ir įkelkite juos į kompetencijų lentelę, taip pat čia galite 
pasižymėti kitas svarbias idėjas ar mokymosi šalltinius. Galite aptarti įgytų kompetencijų įrodymus su 
kitais besimokančiaisiais diskusijų forume "Kompetencijų lentelės" (nuoroda į forumą kompetencijų 
lentelių dalinimuisi) - kartu bus lengviau pildyti kompetencijų lenteles. Į kompetencijų lentelę taip pat 
galite įtraukti 1-ajame ir 2-ajame moduliuose įgytų kompetencijų įrodymus. 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
 

  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3764
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Module 4. E. veiklų projektavimas 

 
1. Mokymasis 4 modulyje 

Šio modulio tikslas - įgyti e. veiklų projektavimui reikalingų gebėjimų. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• paaiškinti e. veiklos sampratą, 
• paaiškinti e. mokymosi tikslų vaidmenį ir svarbą, 
• suprojektuoti e. veiklas jūsų dėstomam (profesinio rengimo) dalykui, 

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 

• suprojektuosite savo (profesinio mokymo) dalyko e.veiklos mokymosi tikslus, 
• sukursite e. veiklą savo (profesinio mokymo) dalykui, 
• pakomentuosite kitų dalyvių sukurtas e. veiklas, 
• parašysite trumpą refleksiją apie e. veiklas profesinio rengimo kontekste, 
• pateiksite 4 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 

2. Įvadas 

Užduočių parengimas yra esminis dalykas, norint pasiekti specifinius mokymosi tikslus.   

Informacijos skaitymas kompiuterio ekrane, skaidrių ar vaizdo medžiagos peržiūra - pačios savaime 
šios veiklos nedaug ko jus išmokys. Tačiau jos gali paskatinti jus užsiimti efektyvesne didaktine veikla, 
pavyzdžiui, reflektuoti, diskutuoti, ieškoti papildomos informacijos, analizuoti, vertinti ar sukurti 
projektą. 
Kaip mes mokomės? 

Daug yra pasakyta ir parašyta apie įvairius mokymosi stilius ir kuriems iš jų turėtume teikti pirmenybę. 
Dažnai yra bandoma kurso turinį ir veiklas pritaikyti prie asmeninių besimokančiųjų savybių. Šiame 
kontekste edukacinis procesas yra individualus ir jį galima tiksliai suprojektuoti. Kita vertus, socialinė 
mokymosi koncepcija pabrėžia kitų asmenų vaidmenį šiame procese. Iš šių akademinių debatų galime 
pasisemti keletą minčių, kurios naudingos žiūrint iš mūsų, t.y. praktikų, perspektyvos: 

• kiekvienas mokosi skirtingai, priklausomai nuo konteksto ar dalyko specifikos, todėl yra sunku 
galutinai apibrėžti vieną nekintamą mokymosi stilių, kuriam konkretus žmogus visada teiks 
pirmenybę. Todėl, kuo įvairesnis informacijos pateikimas, tuo daugiau šansų, kad ją 
besimokantysis atsimins; 

• geriausiai mokomės ką nors atlikdami patys, todėl projektuokite tokias veiklas, kurios reikalaus 
aktyvaus besimokančiųjų dalyvavimo, kad siekiant specifinių mokymosi tikslų, besimokantieji 
būtų aktyviai įtraukti į veiklą; 

• pripažinkite ir išnaudokite skirtingą besimokančiųjų patirtį ir gebėjimus, projektuodami grupinio 
darbo veiklas. 

Jūsų parengtos užduotys ir veiklos turėtų derėti prie iš anksto apibrėžtų bendrųjų ir specifinių 
mokymosi tikslų. Reikia pažymėti, kad kartais tai yra spąstai, į kuriuos pakliūname, ypač projektuodami 
e. mokymosi veiklas: žadame, kad besimokantysis gebės rašyti eilėraščius, tačiau iš tikrųjų tik 
pasiūlome perskaityti poezijos rinkinį. Praktinių gebėjimų ugdymas reikalauja ypač tikslių instrukcijų, 
nes mokinys turi sekti procesą, eiti žingsnis po žingsnio, kad ateityje galėtų veiksmą ar operaciją 
pakartoti. Dažnai reikia į pagalbą pasitelkti ir vaizdines, ir tekstines ar garsines priemones. 
Trukmė: apie 10 min. 

 

3. E. veiklų projektavimas 
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Pirmasis sąvoką e. veikla apibrėžė Gilly Salmonas; ji reiškia „virtualią užduotį“ ir leidžia mokytis 
dinamiškai ir interaktyviai. 
E. veikla dažniausiai yra moderatoriaus inicijuojama užduotis, kuriai atlikti reikalingas interaktyvus 

dalyvių bendravimas. Besimokantieji yra įtraukiami į aktyvią veiklą, siekiant specifinių mokymosi 
rezultatų.  
Tas pačias e. veiklas galima panaudoti ne vieną kartą, tad jei turite gerą idėją ir gerai parengsite e. 
veiklą, kitą kartą reikės atlikti tik nedidelius pakeitimus ar papildyti nauja informacija ir ją vėl galėsite 
panaudoti kitame kurse ar kituose to paties kurso moduliuose. E. veiklos tinka tiek nuotolinio tiek 
mišraus mokymo programoms. 
Kiekvienoje e. veikloje turėtų būti interaktyvios veiklos su kitais mokymosi dalyviais elementas, pvz., 
prašant pateikti grįžtamąjį ryšį apie kitų dalyvių atliktas veiklas (užduotis, patalpintą informaciją, ir t.t.). 
Taip sukuriamas dalyvavimo ir buvimo kartu jausmas, kuris yra būtinas grupinio darbo veiklų 
elementas. 
Augant jūsų virtualių užduočių kūrimo ir kuravimo patirčiai, galėsite tobulinti ir įvairinti savo kuriamas 
e. veiklas, pridėdami įvairius multimedija elementus, eksperimentuodami su įvairiais įrankiais bei 
keisdami bendravimo formas. Kai technologijos taps nematomomis jums ir jūsų mokiniams, visą 
dėmesį galėsite skirti mokymosi rezultatams, tokiu būdu motyvuodami besimokančiuosius. 
Penkios esminės e. veiklų sudedamosios dalys: 
1. „paruošiamosios veiklos“: iššūkis, problema, įkvėpimas ar paskatinimas veikti, 
2. veikla virtualioje aplinkoje: mokiniai privalo atlikti tam tikrą veiklą, padaryti „ką nors“, 
3. dalyvavimo elementas: mokiniai privalo pradėti interaktyviai bendrauti vienas su kitu, pvz., teikdami 
grįžtamąjį ryšį,  
4. santrauka, įvertinimas, grįžtamasis ryšys, vertinimas, analizė: iš dėstytojo ar iš kitų besimokančiųjų 
pusės,  
5. instruktavimas ir kvietimas dalyvauti veikloje. 
Nesitikėkite, kad tuoj pat išmoksite suprojektuoti e. veiklą, kuri įtrauks visus kurso dalyvius. Atidžiai 
stebėkite ir darykite išvadas (reflektuokite ir užrašykite savo mintis, tai labai padeda), kad jūsų tolesni 
bandymai būtų vis sėkmingesni. Paprašykite kitų jums padėti, išbandykite savo idėjas su kitais 
žmonėmis (ne kurso dalyviais), ieškokite įkvėpimo ir nebijokite būti kritiškai vertinami. 
E. veiklų lentelė 
Lentelėje pateikiamos e.veiklų sudedamosios dalys. Galite pasinaudoti šia lentele projektuodami savo 
e. veiklas.  

E. veiklos pavadinimas Pvz., Diskusija-vaizdo konferencija: įvairios e-
mokymosi formos  

Mokymosi tikslas (daugiau informacijos skyriuje 
„Mokymosi tikslai”) 

Besimokantieji gebės identifikuoti įvairias e. 
mokymosi formas 
Besimokantieji gebės naudoti vaizdo 
konferencijų įrankį (Adobe Connect) 

Rezultatas Išvardintos e. mokymosi formos 
„Paruošiamosios veiklos“ 1) susitarimas dėl vaizdo konferencijos laiko; 

2) užduotys prieš e. veiklą: (a) dviejų e. 
mokymosi kursų pavyzdžių analizė pagal 
kuratorių parengtas gaires; (b) savarankiškas 
pasiruošimas vaizdo konferencijai 

Dalyvių skaičius Vaizdo konferencijos dalyvių skaičius priklauso 
nuo planuojamų veiklų. Pavyzdžiui, jeigu 
numatyta paskaita/pamoka - galimas didesnis 
dalyvių skaičius, jeigu numatyta diskusija - 
rekomenduojama mažiau dalyvių.  
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E. veiklos scenarijus (veiksmų planas) Pvz., (1) dalyvių prisistatymas; (2) Adobe 
Connect vaizdo konferencijų įrankio 
pristatymas; (3) diskusijos apie įvairias e. 
mokymosi formas moderavimas; (4) e. 
mokymosi kursų kokybės vertinimo įrankio 
pristatymas (5) dalyvių grįžtamasis ryšys ir 
apibendrinimas. 

Trukmė (laikas nuo e. veiklos pradžios iki 
pabaigos) 

Vaizdo konferencijos atveju tai tas pats kaip 
vaizdo konferencijos trukmė. Kitų e. veiklų 
atvejais šis laikas gali būti žymiai ilgesnis. 

Kuratoriaus laikas (darbo valandų, kurias reikia 
investuoti, skaičius) 

Pvz., dvi valandos pasirengimui ir valanda 
vaizdo konferencijos pravedimui. 

Kuratoriaus veiksmai Specifiniai veiksmai, kuriuos turi atlikti 
kuratorius, pvz., (1) parengti  susitikimo 
darbotvarkę; (2) organizacinės veiklos: parengti 
apklausą balsavimui dėl vaizdo konferencijos 
datos, paskelbti balsavimo rezultatus, techninis 
pasirengimas; (3) moderuoti vaizdo 
konferenciją (sveikinamasis žodis, diskusijos 
moderavimas, techninė parama, 
apibendrinimas). 

Besimokančiojo darbo krūvis (darbo valandų, 
kurias jis turi investuoti, skaičius) 

Pvz., viena valanda. 

Besimokančiojo veiksmai Specifiniai veiksmai, kuriuos turi atlikti 
besimokantysis, pvz., (1) susipažinti ir išbandyti 
Adobe Connect įrankį, (2) analizuoti e. 
mokymosi kursų pavyzdžius, pagal kuratorių 
parengtus klausimus, (3) dalyvauti vaizdo 
konferencijoje. 

Šioje veikloje naudojamas įrankis (-iai) Adobe Connect vaizdo konferencijų įrankis, 
Doodlem apklausos įrankis 

Vertinimo metodai ir kriterijai Pvz., apibendrintas grįžtamasis ryšys, 
atsižvelgiant į technines, turinio ir asmenines 
problemas. 

Trukmė: apie 20 min. 

 

4. Mokymosi tikslai 

Mokymosi tikslas yra siekiamo rezultato išraiška. Mokymosi tikslai gali būti formuluojami visam kursui, 
kurso daliai, ar konkrečiai užduočiai. Mokymosi tikslo formuluotė atspindi galutinę besimokančiojo 
elgseną, apibūdina, kokiomis sąlygomis ši elgsena pasireiškia bei apibrėžia tos elgsenos pasireiškimo 
minimumą. 
Kodėl tai yra svarbu? 
Mokymosi tikslų bei rezultatų apibrėžimas padeda besimokančiajam suprasti ko siekiama, o kurso 
rengėjui arba kuratoriui - kaip planuoti kursą, nes priklausomai nuo mokymosi tikslo ir siekiamo 
rezultato bus parenkamas kurso turinys, formos ar veiklos bei įvertinimo metodai. Todėl mokymosi 
tikslų ir siekiamų rezultatų formulavimas palengvina darbą ir besimokančiajam, ir kurso rengėjui ar 
kuratoriui. 
Bendrieji ir specifiniai mokymosi tikslai 
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Bendrieji mokymosi tikslai yra susiję su siekiamu rezultatu ir veiklomis, jų siekiant, bet jų nedetalizuoja. 
Specifiniai mokymosi tikslai tiesiogiai nurodo veiksmus, siekiant rezultato bei apibrėžia mokymosi 
organizavimo bei vertinimo metodus. 
 
Kaip suformuluoti mokymosi tikslus? 
Tikslą reikia aiškiai ir tiksliai aprašyti, nurodant besimokančiojo veiksmus ir elgesį. Mokymosi tikslas 
turi būti išmatuojamas laiko, vietos, kiekio, dažnumo ir t.t. kategorijų atžvilgiu.  
Rekomenduojama vadovautis S.M.A.R.T. kriterijais – t.y. mokymosi rezultatas turi būti konkretus (angl. 
Specific), išmatuojamas (angl. Measurable), įgyvendinamas (angl. Achievable), aktualus (angl. 
Relevant) ir apribotas laike (angl. Timed). “S” taip pat galima interpretuoti kaip nukreiptas į studentą/ 
besimokantįjį (angl. Student-centred) (akcentuojantis tą faktą, kad mokymosi rezultatai turėtų 
specifikuoti besimokančiojo, o ne kuratoriaus, veiksmus/ veiklas). 
Tinkamai suformuluotas mokymosi tikslas: 
apibūdina žinias ar mokėjimus, kuriuos turi įgyti besimokantysis; jo nereikėtų painioti su atliktų 
užduočių aprašymu ar turinio bei medžiagos aprašymu; 
apibrėžia sąlygas, kurioms esant mokymosi rezultatas turėtų būti pasiektas; 
formuluojant naudojami aktyvūs veiksmažodžiai, aprašantys siekiamą elgseną (žr. žemiau išvardintus 
veiksmažodžius): 

 
 
1 pavyzdys: Skirtumai formuluojant mokymosi tikslus 

Žemesniojo lygio mąstymo gebėjimai Aukštesniojo lygio mąstymo gebėjimai 
Pabaigę šią pamoką jūs gebėsite paaiškinti 
eismo reguliavimą. 

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite analizuoti eismo 
rizikas 

Šio kurso tikslas – apibrėžti pagrindines 
žemės topografinio matavimo sąvokas. 

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite taikyti pagrindines 
žemės topografinio matavimo technikas 
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matuojant vietovę. 
Pabaigę šią pamoką jūs gebėsite išvardinti 
esmines bendravimo taisykles, reikalingas 
jūsų kompanijos valdymui. 

Pabaigę šį kursą jūs gebėsite sukurti efektyvią 
savo įmonės komunikacijos strategiją, parenkant 
atitinkamą turinį, medijas ir organizacinę 
struktūrą. 

  
6 žingsniai kaip pasiekti mokymosi tikslų (pavyzdys) 
1 žingsnis: Apibrėžkite mokymosi tikslą: Pabaigę mokymus jūs gebėsite nudažyti sodo suolą. 
2 žingsnis: Apibrėžkite pasiektą rezultatą: nudažytas sodo suolas. 
3-4 žingsniai: Užrašykite veiksmus ir sugrupuokite juos pagal tokią tvarką: susipažinti su medžiaga, 
nudažyti suolą viena spalva, naudoti dažus tinkamus suolo struktūrai, lygiai padengti visą paviršių 
dažais ir patikrinti, ar ant suolo nėra apsauginių elementų. 
5 žingsnis: Apibrėžkite vertinimo kriterijus remdamiesi regėjimo ir lietimo pojūčiais: suolas nudažytas 
lygiai viena spalva (senoji spalva nepersišviečia, nėra dryžių, paviršius buvo gerai paruoštas, tai leido 
lygiai padengti spalvą), dažai tinkamai parinkti pagal suolo struktūrą (nesilupa, gerai prilipo ir nesutepti 
prie suolo pritaisyti elementai), visas paviršius lygiai padengtas dažais (100% visų suolo elementų 
padengimas), nėra pašalinių prilipusių elementų (šepečio plaukelių, apsauginės lipnios juostos dalelių, 
šapų ir t.t.). 
6 žingsnis: Įvertinimo procesas: aš manau, kad mokymosi rezultatas bus pasiektas, kai suolas bus 
nudažytas. 
Trukmė: apie 30 min. 

 

5. Veiklos 

4.1. Suformuluokite savo e. veiklos mokymosi tikslus 
Pagrindinis 4 modulio tikslas yra suprojektuoti e. veiklą. Tačiau svarbiausia šios užduoties dalis yra 
apsibrėžti mokymosi tikslus. Atidžiai apgalvokite, kokių mokymosi tikslų sieksite, koks turi būti galutinis 
rezultatas ir tada pridėkite mokymosi dalyvio veiksmus bei veiklos scenarijų. 
Perskaitykite tekstą „Mokymosi tikslai””, pagal šias gaires suformuluokite specifinį mokymosi tikslą. 
Prisiminkite, koks keliamas bendras tikslas, su juo susijęs ir jūsų specifinis konkretus tikslas. 
Pasinaudokite „6 žingsnių” metodu, išlaikydami loginį tęstinumą tarp specifinio mokymosi tikslo, 
veiksmų ir pasiektų rezultatų. Formuluodami mokymosi tikslą, vartokite aktyviuosius veiksmažodžius. 
Nepamirškite taikyti S.M.A.R.T. kriterijų. 
Nepamirškite, kad jūs kuriate mokymosi tikslą profesinio rengimo kontekste, įsitikinkite, ar mokymosi 
rezultatu siekiama įgyti praktinių žinių, kai reikia.  
Užrašykite suformuluotą mokymosi rezultatą į lentelę. Nepamirškite turinio, užduočių ir vertinimo 
metodų, kuriuos suplanavote ir kurie taip pat turi būti pritaikyti prie jūsų suformuluoto mokymosi 
tikslo. 
Galite pasinaudoti šios lentelės struktūra, formuluodami mokymosi tikslą, turinį, metodus ir vertinimo 
kriterijus: 

Bendroji sakinio 

dalis 
Aktyvusis 

veiksmažodis 

arba frazė 

Papildinys (kuris gali atspindėti 

turinį bei rezultatus) 
Kontekstas ir kitos 

aplinkybės (įvertinimas) 

Mokiniai gebės nubraižyti projektus biuro rašomųjų stalų 
konstravimui 

naudodami profesionalią 
modeliavimo programinę 
įrangą. 

Mokiniai gebės taikyti 3 atgaivinimo procedūras nenaudodami 
medicininės įrangos. 

Mokiniai gebės sukurti originalų sriubos receptą pasiekdami reikalaujamą 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/page/view.php?id=3680
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skonių ir kvapų balansą. 
... ... ... ... 

  
Įkelkite savo tinkamai suformuluotą mokymosi tikslą į 4 modulio Diskusijų forumą (atidarykite forumą 
ir spauskite "Pridėti naują diskusijų temą", temoje nurodykite būsimos e. veiklos pavadinimą). 
Užduoties trukmė: apie 1 val. 
 

4.2. Sukurkite individualią e. veiklą ir įkelkite į forumą 
Šio modulio tikslas – sukurti e. veiklą. 4.1 veiklos rezultatas – jau sukurtas mokymosi tikslas, kuris 
atspinti rezultatą ir besimokančiojo elgseną. 
Dabar laikas suprojektuoti likusias e. veiklos dalis. Prieš pradedant atkreipkite dėmesį į tai, kad kuriate 
veiklą savo dėstomo (profesinio mokymo) dalyko kontekste, pagalvokite, ar yra kokių specifinių dalykų 
jūsų (profesinio mokymo) srityje, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, planuojant ir rengiant e. veiklas. 
1. Atminkite 5 esmines e. veiklos sudedamąsias dalis ir e. veiklos lentelę. Sukurkite tokią pačią lentelės 
struktūrą ir ją užpildykite, aprašydami savo projektuojamą e. veiklą. Tai padės jums, kaip kurso kūrėjui, 
užtikrinti, kad įtraukti visi svarbiausieji e. veiklos projektavimo elementai. 
Planuodami savo e. veiklą galite pasinaudoti šiuo pavyzdžiu: 

E-veiklos pavadinimas E. seminaras veido kremo recepto kūrimui 
Mokymosi tikslas • sukurti veido kremo receptą 

• naudoti Padlet lentąinformacijos pateikimui bei dalijimuisi 
• naudoti diskusijų forumą keitimuisi informacija 
• naudoti YouTube mokymuisi 

Rezultatas Sukurtas veido kremo receptas 
„Paruošiamosios veiklos“ 1. Ar ne puiku kuomet mes patys pasirenkame koosmetinės 

priemonės ingridientus ir tiksliai žinome ką tepame ant savo 
odos? 
2. Jeigu pats sau pasigaminsite veido odos kremą - nebūsite 
kvailinamas reklamų bei nepermokėsite už jo pagaminimą 

Dalyvių skaičius nuo 12 iki 20 
E. veiklos scenarijus (veiksmų 
planas) 

1. Mokymosi tikslų bei organizacinių elementų apibrėžimas 
2. Mokymosi medžiagos apie emulsijas, aliejinius augalus, 
hidrolatus pasikartojimas 
3. Nuorodų į papildomą literatūrą pateikimas 
4. Pagrindinių recepto kūrimo principų pristatymas 
5. Studentų receptų kūrimas 

Trukmė (laikas nuo e. veiklos 
pradžios iki pabaigos) 

nuo 3 iki 7 dienų 

Kuratoriaus laikas (darbo 
valandų, kurias reikia investuoti, 
skaičius) 

4 valandos medžiagos ir pristatymų parengimui, 2 valandos 
rezultatų peržiūrai 

Kuratoriaus veiksmai 1. Mokomosios medžiagos ir instrukcijų parengimas 
2. Papildomų literatūros šaltinių paieška 
3. Padlet lentos bei naudojimosi instrukcijų parengimas 
4. Prezentacijų parengimas ir įkėlimas 

Besimokančiojo darbo krūvis 
(darbo valandų, kurias jis turi 
investuoti, skaičius) 

3 valandos 

Besimokančiojo veiksmai 1. Prezentacijų peržiūra (30 min.) 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3687
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3682
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2. Lentelės sukūrimas ir pildymas (10 min.) 
3. Padlet pristatymas (15 min.) 
4. Informacijos pateikimas Padlet lentoje (15 min.) 
5. Veido kremo recepto kūrimas (10 min.) 
6. Recepto paskelbimas Padlet lentoje (10 min.) 

Šioje veikloje naudojamas įrankis 
(-iai) 

PowerPoint, YouTube, Excel, Padlet 

Vertinimo metodai (ir kriterijai) Vertinami besimokančiųjų sukurti receptai, paskelbti Padlet 
lentoje. 

Galite pasinaudoti šiuo šablonu 
(https://docs.google.com/a/liedm.net/document/d/1jZ1yFMAo2MFOh0zMwe2jzjDf_MeNS9syMgKPco
c4MNc/edit?pli=1) savo e. veiklos kūrimui. 
2. Užrašykite e. veiklos atlikimo instrukcijas besimokantiesiems (tai tekstas apie tai, kaip atlikti veiklą, 
tokį tekstą jūs dabar ir skaitote). 
3. Įkelkite užpildytą lentelę ir e. veiklos atlikimo instrukcijas į 4 modulio Diskusijų forumą (spauskite 
"Atsakyti" į savo pradėtą diskusijų giją). 
Užduoties trukmė: apie 2 valandos  
 

4.3. Pateikite grįžtamąjį ryšį apie kitų dalyvių sukurtas e. veiklas 
Pasirinkite dvi kitų kurso dalyvių sukurtas e. veiklas, išanalizuokite jas ir pateikite jiems grįžtamąjį 

ryšį.  
E. veiklos analizei naudokite šią lentelę 
E. veiklos pavadinimas: 
Autorius: 

+/- 

E. veikla yra suprojektuota 
profesinio mokymo kontekste 

 

E. veikla padės besimokantiesiems 
įgyti bent vieną profesinio rengimo 
kompetenciją 

  

E.veikla atitinka apsibrėžtą 
mokymosi tikslą 

  

E.veiklą įmanoma įgyvendinti 
profesinio mokymo pamokoje 

 

E. veikla yra aiški ir suprantama  
Įkelkite savo analizę į 4-ojo modulio Diskusijų forumą (spauskite"Atsakyti" dalyvio, kurio e.veiklą 
komentuojate įraše). 
Nebijokite būti kritiški, bet įsitikinkite, kad jūsų kritika konstruktyvi ir nukreipta į mokymosi rezultatą, o 
ne į jį suformulavusį asmenį. 
Užduoties trukmė: apie 45 minutės 
 

4.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite ketvirtojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Pvz., mokymosi tikslų formulavimą, mokymosi tikslų analizę, e. veiklų projektavimą, užtikrinimą, kad 
mokymosi tikslai ir e-veiklos atitinka profesinio rengimo kontekstą, e. veiklų analizę. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3684
https://docs.google.com/document/d/1XvcMYDr9MWzRQdc0zqfnXqimQfHH-oAw_7IaeWax50Y/edit?usp=sharing
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3687
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3687
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3684
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Pvz., ar e. veiklų projektavimas pakeis mano dalyko mokymo būdą? Kokias naujas galimybes e. veiklos 
atveria mano klasėje? Ar galiu naudoti e. veiklas mokymo procese, siekiant kad besimokantieji įgytų 
kompetencijų? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Pvz., ar galėsiu panaudoti e. veiklas, kurias sukūriau, mokant (profesinio rengimo) dalykus? Ar ketinu 
sukurti daugiau e. veiklų ir panaudoti jas savo mokomajame dalyke? 
Užduoties trukmė: apie 20 minučių 
 

4.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje 
Užrašykite 4 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę 

Galite atsižvelgti į: 
1. sukurtą mokymosi tikslą, 
2. sukurtą e. veiklą (profesinio rengimo kontekste),  
3. grįžtamojo ryšio, kurį apie jūsų e. veiklą pateikė kitas dalyvis, momentinę ekrano kopiją, 
4. grįžtamojo ryšio, kurį jūs pateikėte apie kito dalyvio sukurtą e. veiklą, momentinę ekrano kopiją, 
5. nuorodas ir kitą įdomią informaciją, kurią norite pateikti apie šį modulį. 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
 
4 modulio diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 

• jūsų suformuluotų e. veiklos tikslų įkėlimui 
• jūsų suformuluotų "e. veiklų" (lentelė + atlikimo instrukcijos besimokančiajam įkėlimui 
• grįžtamojo ryšio apie kitų dalyvių sukurtas e. veiklas pateikimu 

Norėdami įkelti tikslą - spauskite "Pridėti naują diskusijų temą" ir užveskite naują diskusijų giją 
nurodydami savo būsimos e. veiklos pavadinimą. 
Norėdami įkelti savo sukurtą e. veiklą spauskite "Atsakyti" pirmajame savo įraše. 
Norėdami pateikti grįžtamąjį ryšį apie kito dalyvio sukurtą e. veiklą - spauskite "Atsakymas" jo įraše. 
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5 Modulis. Motyvacija 

 
 

1. Mokymasis 5 modulyje 

Šio modulio tikslas – paaiškinti veiksnius, kurie motyvuoja ir demotyvuoja e. mokymosi švietimo 

programų dalyvius, akcentuojant profesinio švietimo ir mokymo kontekstą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 

• nusakyti veiksnius, kurie daro įtaką e. mokymosi kurso dalyvių motyvacijai; 
• naudoti atitinkamus metodus dalyvių aktyvumo skatinimui. 

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• užpildysite demotyvuojančių veiksnių lentelę, naudodami „Google Documents“ paskyrą (kartu 

su kitais dalyviais); 
• paskelbsite mažiausiai 5 žinutes forume; 
• parašysite trumpą refleksiją; 
• pateiksite 5 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 

2. Įvadas: motyvacijos išbandymas e. mokymesi 

„Pagrindinė problema e. mokymesi yra ne pats e. mokymasis, o motyvacija“. Pagal apibrėžimą e. 
mokymasis suteikia besimokančiajam didesnę pasirinkimo laisvę kada ir ką mokytis. Lyginant su 
tradiciniais kursais, kuratorius turi mažiau kontrolės. Besimokantiesiems tai reiškia, kad su didesne 
laisve ateina didesnė atsakomybė organizuojant savo pačių mokymosi procesą, o tai ne visiems 
pavyksta.  
Dažnai motyvacija yra varomoji jėga, kuri nuolat skatina studentus sunkiai dirbti, kai dalykas tampa 
monotoniškas ir nuobodus. Jau kurso pradžioje skirtingus dalyvius mokytis motyvuoja skirtingi dalykai, 
tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Jų motyvacijos lygis keičiasi kurso eigoje. Viena vertus, tai gali priklausyti 
nuo kuratoriaus veiksmų, kita vertus - nuo kurso dalyvių pageidavimų ir sprendimų. Praradus 
motyvaciją, užbaigti bet kokią mokymo programą gali būti nepaparstai sunku ar net neįmanoma. 
Mums nuolat reikia siekti išlaikyti aukštą kurso dalyvių motyvacijos lygį, o tai yra viena iš pagrindinių 
kurso kuratoriaus užduočių. 
Demotyvuojantys veiksniai 
Mūsų patirtis rodo, kad motyvacijos lygį e. mokymosi kurso eigoje būtų galima įsivaizduoti kaip „U“ 
formos grafiką. Pradžioje dalyviai dirba daug, nes tai yra nauja ir įdomu. Laikui bėgant, dalyvių darbas 
tampa mažiau sistematiškas; jie deda mažiau pastangų, bet prieš pateikiant galutinius įvertinimus, jų 
darbingumas vėl išauga.  
Taigi, kokie veiksniai įtakoja tokį mokymosi modelį? Marta, Kroatijos profesinės mokyklos mokytoja, 
atsako, kad „naujų technologijų baimė (nežinojimo baimė), IKT įgūdžių stoka, per didelis informacijos 
kiekis, neaiškūs ar per aukšti mokymosi tikslai, nepakankamas kuratoriaus dalyvavimas procese 
(dalyvavimo stoka, lėtas bendravimas internetu, lėtas atliktų užduočių grįžtamasis ryšys) ir reguliaraus 
praktinio darbo stoka yra pagrindiniai demotyvuojantys veksniai profesiniame mokyme ir švietime“. Ji 
pataria: „kiek įmanoma mažiau teorijos ir daugiau konkretaus, su profesine sritimi susijusio, turinio“. 
Šiame modulyje jūs gilinsitės į galimus demotyvuojančius veiksnius  kartu su kitais dalyviais. 
Atsižvelkite į šias kategorijas: 

• technologijas, 
• savianalizę, 
• kurso organizavimą, 
• įrankius, 
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• tarpasmeninius veiksnius; bendravimą, 
• saviorganizaciją, 
• tikslą ir lūkesčius, 
• prioritetus, 
• grįžtamąjį ryšį. 

 

3. Kaip motyvuoti 

Pirmoje įvado dalyje pristatėme kai kuriuos veiksnius, galinčius sumažinti motyvacijos lygį tarp 
internetinio kurso dalyvių. Dabar pakalbėsime apie tuos veiksnius, kurie skatina aktyvumą ir 
sistematišką mokymąsi. Patartina atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi veiksniai tiks tam pačiam kursui  
Kuratorius neturėtų manyti, kad dalyviai išlaikys tokį patį motyvacijos lygį per visą kursą, kokį turėjo 
kurso pradžioje. Pastangos išlaikyti ir pakelti motyvaciją yra būtinos. 
Konkrečiau, kuratorius turėtų:  
• pamėginti suprasti motyvacijos skirtumus tarp dalyvių. Kurse jie yra dėl skirtingų priežasčių, ir jų 

motyvacija mokytis skiriasi. Ne visi motyvavimo metodai bus universalūs. Vieniems gali užtekti to, 
kad jų pastangos bus įvertintos, o kiti dirbs dėl pažymėjimo.. 

• optimaliai organizuoti darbo aplinką. Jei dalyvis praleidžia daugiau laiko bandydamas įsisavinti 
įrankių vartojimą ir suprasti, ko iš jo tikimasi, negu iš tikrųjų mokydamasis, tada kurso pagrindinio 
tikslo siekimas pareikalaus išties daug ištvermės. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įrankių 
parinkimui. Kurso paįvairinimas yra sveikintinas, bet naudojant per daug programų (jau nekalbant 
apie problemas, kylančias dėl jų funkcijų) gali priversti kitus pasijausti pasimetusiais ir 
demotyvuotais. 

• padėti iškilus sunkumams. Nepaisant kuratoriaus pastangų, galite susidurti su nenumatytais 
sunkumais. Šiems iškilus, sprendimas turi būti greitas ir efektyvus. 

• nustatyti realius lūkesčius. Dalyviams iškelti uždaviniai turėtų būti sudėtingi, bet pasiekiami. 
Tinkamas kurso sudėtingumo lygis yra motyvuojantis veiksnys. 

• suteikti laisvės. Dalyviai pradeda kursą turėdami skirtingą žinių lygį; jų konkretūs tikslai taip pat 
skiriasi, todėl suderinti visų lūkesčius yra neįmanoma. Tačiau mes galime patenkinti kiekvieno 
poreikius suteikdami jiems daugiau laisvės. To galima pasiekti pateikiant kūrybines užduotis ar 
remiantis dalyvių asmenine patirtimi ar profesine praktika. 

• reguliariai teikti grįžtamąjį ryšį. Kuratorius turėtų būti aktyvus ir kartu dalyvauti kurse, nuolat teikti 
atsiliepimus apie diskusijas, užduotis ir klausimus. 

• girti. Pyragas yra žymiai geresnis metodas nei botagas. Dalyviai, kurie ką nors gerai atliko, turėtų 
būti apdovanoti, o tai paprastai didina motyvaciją dirbti. 

• išjudinti neaktyvius dalyvius. Yra žmonių, kurie nėra labai aktyvūs arba jų aktyvumo lygis nukrenta 
kurso metu. Jie neturėtų būti užmiršti. Visada pravartu išsiaiškinti, kodėl jie yra pasyvūs, ir ką būtų 
galima padaryti, kad jų darbas taptų sistemingesnis. 

• pasistengti išlaikyti malonią atmosferą. Komanda gali būti labai efektyvi net jeigu tarp komandos 
narių egzistuota tik su darbu susiję santykiai. Vis dėlto, bus lengviau, jei dalyviai tarpusavyje gerai 
sutars arba kai tarp jų bent jau nekils ilgalaikių konfliktų. Teigiamas klimatas daro teigiamą poveikį 
efektyviam darbui grupėje. 

 

4. Veiklos 

5.1. Sudarykite demotyvuojančių veiksnių sarašą 
Moodle aplinkoje pasižiūrėkite savo aktyvumo šiame kurse ataskaitą. Tą galite padaryti Valdymo bloke 
pasirinkę Mano profilio nuostatos->Užsiėmimo ataskaitos-> Visos 'log' bylos.  Grafike matysite jūsų 
peržiūrėtų išteklių pasiskirstymą pagal dienas. Suprantame, kad išvadų darymas remiantis tokiu ribotu 
duomenų kiekiu nėra labai tikslus, tačiau tikėtina, jog grafike pateikti duomenys nebus tolygūs ir kad 
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bus dienų ar ilgesnių periodų, kada prisijungimų buvo užfiksuota labai mažai arba jų išvis nebuvo. Tai 
reiškia, kad darbas nebuvo pilnai sistemingas. Norėtume, kad atlikdami šią užduotį pamąstytumėte, 
kodėl taip nutiko ir kaip reiktų kovoti su slopstančia motyvacija.  
Naudodamiesi įvadiniais tekstais ir šiame kurse įgyta patirtimi, sudarykite demotyvuojančių 

veiksnių, kliudančių e. mokymuisi, sąrašą. Tada aprašykite veiksmus, kurių būtų galima imtis 

kovojant su kiekvienu veiksniu. Užduotį padės atlikti įvade pateikti patarimai; tikimės, kad jūsų 
pasiūlymai bus išsamūs ir konkretūs. Šią užduotį atliksite su kitais dalyviais. Užpildysite lentelę pateiktą 
šioje nuorodoje. Jūsų užduotis – pateikti vieną demotyvuojantį veiksnį ir pasiūlyti sprendimus kitiems 

dviems. Prašome prie savo įrašų pridėti savo vardą. Norėtume jus paskatinti plėtoti kitų dalyvių 
pasiūlymus ar teikti siūlyti alternatyvius sprendimus. Jeigu kažkas pasiūlo sprendimą tam tikrai 
problemai, tai dar nereiškia, kad jūs negalite siūlyti alternatyvių sprendimų. Asmens, nurodžiusio 
demotyvacinį veiksnį, pareiga redaguoti ir „nušlifuoti“ visus pasiūlytus sprendimus, kad galutinis 
variantas būtų aiškus.  
Atlikdami šią užduotį išbandysite "Google" dokumento kūrimo galimybes bendradarbiaujant. Įgyta 
patirtimi galite pasinaudoti savo profesinio mokymo praktikoje (pvz., kuriant bendrus dokumentus su 
savo mokiniais, kitais mokytojais ir t.t.). 
Užduoties trukmė: apie 2 val. 
 

5.2.  Motyvuokite kurso dalyvį 
Žemiau rasite pateiktą sąrašą žmonių, kurie dalyvauja jūsų hipotetiniame kurse. Dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, kartais žmonių motyvacija nesiekia optimalaus lygio. Jūsų užduotis – sukurti trumpą 

motyvuojančią žinutę penkiems iš sąrašo pasirinktiems kurso nariams. Kai kuriais atvejais atsiras 
pagrindas pagirti, o kitais – kritikuoti. Bet kokiu atveju svarbiausia, kad dalyvis būtų labiau 
motyvuojamas mokytis. Prisijunkite prie modulio forumo(nuoroda į 5 modulio forumą) ir įrašykite savo 
žinutes. Diskusijos pavadinamos personažų vardais. Jūsų įrašas turėtų būti kuratoriaus atsakymas 
(reikia sukurti patį atsakymą-motyvuojančią žinutę, o ne parašyti apie ką turėtų būti kuratoriaus 
atsakymas). Įsivaizduokite, kad jūs esate kurso kuratorius ir rašote atsakymą besimokančiajam. 
Paskelbę savo žinutę, galėsite matyti kitų kurso dalyvių žinutes, jei tokių bus. 
• Greta Jums parašė elektroninį laišką, kuriame rašo, kad kurso tema labai įdomi, bet jai nepatinka 

kurso elementai. Ji pažymi, kad kurse ypač daug teorijos. Anot Gretos, kursas galėtų apsieiti ir be 
teorijos. Juk visų pirma ji užsirašė į kursą, kad įgytų praktinių įgūdžių. Ji akcentavo praktinio darbo 
svarbą profesiniame švietime ir mokyme ir pageidautų mokytis būtent tokiu būdu. Laiške taip pat 
rašoma, kad kai kurie kurso elementai nepilnai atliepia bendruosius kurso tikslus. Negalima keisti 
kurso jo eigoje, bet gal galėtumėte kažkokiu būdu įtikinti Gretą, kad kursas jai dar gali būti 
naudingas? 

• Elena aiškiai pasakė, kad jai trūksta pasitikėjimo dirbant kompiuteriu. Jai virš penkiasdešimt ir 
didžiąją savo gyvenimo dalį ji išsivertė be kompiuterio. Esant šiuolaikiniams reikalavimams, ji 
privalo pradėti juo naudotis, tačiau jai tai yra sudėtinga. Elena geba naudotis elektroninio pašto 
programa ir žino pagrindines naršyklės funkcijas, bet ne daugiau. Tai pirmas kartas, kai ji dalyvauja 
e-mokymosi kurse ir nėra tikra, ar toliau su viskuo susidoros. Įtikinkite Eleną, kad technologijos 
nebus kliūtis, neleisianti jai baigti kurso. 

• Justui kursas iškart labai patiko. Per pirmąsias 2-3 savaites jis buvo labai aktyvus; jo įnašas į kursą 
buvo didžiulis. Tačiau vėliau Justas ėmė prisijungti prie kurso rečiau, o prisijungęs nebuvo labai 
aktyvus. Išsiaiškinkite, kokios jo sumažėjusio aktyvumo priežastys ir pasistenkite jį paskatinti. 

• Kristina dirba nuosekliai, bet jos darbo rezultatai nėra tenkinantys. Susidaro įspūdis, kad ji į savo 
darbą neįdeda nė kiek pastangų. Jos argumentai silpni, o pasiūlyti problemų sprendimo būdai yra 
nuobodūs ir kūrybingumu nepasižymi. Forumo diskusijoje ji paprastai pateikia standartinį 
atsakymą, kartais tik pritardama kitų žmonių pastebėjimams. Paskatinkite Kristiną dirbti geriau 
nediskredituodami jos ankstesnės veiklos. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3726
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• Deividas kurse nebuvo labai aktyvus nuo pat pradžių. Jis lankydavo užsiėmimus, tačiau neįdėjo tiek 
darbo, kiek kiti kurso dalyviai. Neseniai jo įrašas forumo diskusijoje buvo gana įdomus, bet 
nesusijęs su tema. Jums atkreipus į tai jo dėmesį, jis atsakė, kad jam neaišku, ko iš jo tikimasi šiame 
kurse. Jis nežino, kuria linkme dirbti ir ką turi daryti. Padėkite Deividui išsklaidyti jo dvejones. 

• Tomui motyvacijos netrūksta. Manote, kad jis gali būti pernelyg motyvuotas.  Atliktas užduotis 
atneša gerokai prieš nustatytą terminą, užduoda daug klausimų, nori sužinoti kiek galima daugiau. 
Tai nėra problema, bet panašiai aktyvus ir forume. Tomas pirmas reaguoja į kiekvieną forumo giją, 
skelbia daug ilgų žinučių ir komentuoja daugumos dalyvių įrašus. Susidaro įspūdis, jog jis 
demotyvuoja kitus grupės narius. Neaišku, ar kiti jaučiasi jo užgožiami, ar jis juos erzina, ar kitiems 
atrodo, kad jis visą darbą gali atlikti už juos. Esmė yra tame, kad kiti tampa mažiau aktyvūs 
diskusijose. Pasistenkite Tomą nuraminti, neužgaudami jo jausmų ir kad jis nenustotų dalyvauti 
forume. 

• Giedrė yra geriausia kurso dalyvė. Ji aktyvi ir kompetentinga, tačiau pastaruoju metu yra mažiau 
aktyvi nei anksčiau. Paklausta apie tai, Giedrė atsakė, kad anksčiau yra dalyvavusi panašiuose 
kursuose, ir kad dauguma medžiagos yra arba per lengva, arba ji jau yra su ja susipažinusi. 
Pasistenkite surasti būdą kaip neleisti jai nuobodžiauti. 

• Ieva buvo įpareigota imtis kurso kaip papildomų mokymų. Ji taip pat dirba visą darbo dieną. Ji yra 
labai aktyvi, rodo nuoširdų susidomėjimą ir dirba nuosekliai. Tačiau su laiku pastebite, kad jos 
energija silpsta, o žinių įsisavinimas mažėja. Susirašinėdama su jumis ir kitais kurso dalyviais ji 
užsimena, kad išlaikyti tempą tiek darbe, tiek kurse jai tampa vis sunkiau. Pamėginkite išsiaiškinti, 
su kokiomis problemomis Ieva susiduria. Pagalvokite, kaip galite padėti jai geriau organizuoti ar 
sumažinti darbo krūvį ir pasiūlykite sprendimą. 

• Simas užsiėmimuose nepasižymėjo. Jo produktyvumas ir atliktos užduotys atitiko reikalavimus, bet 
niekada nebuvo itin geri. Situacija pasikeitė per paskutiniąją forumo diskusiją. Simo įrašas buvo 
nepaprastai įžvalgus, aktualus ir kūrybingas. Kiti galėtų daug iš to pasimokyti. Norėtumėte, kad 
Simo darbas ir toliau išlaikytų tokį patį lygį, ir kad tai taptų taisykle, o ne išimtimi. Pasitelkite šią 
Simo žinutę jį motyvuoti ateityje. 

• Edita kurse nuoširdžiai dirba. Išimtis yra veikla, kuri reikalauja bendradarbiavimo su kitais dalyviais. 
Edita mažai prisideda prie diskusijų ir darbo grupėse. Išsiaiškinkite, kodėl Edita vengia 
bendradarbiauti su kitais ir pasistenkite situaciją pakeisti. 

• Jonas užsirašė į kursą ne savo noru - to pareikalavo jo viršininkas. Jums susidaro įspūdis, kad jam šis 
sprendimas nepatinka. Jis užsimena, kartais gana tiesiogiai, kad kursas jam nepatinka ir netenkina 
jo poreikių. Jums neramu, kad jo nusiteikimas gali demotyvuoti kitus dalyvius. Pasistenkite įtikinti 
Joną konstruktyviai dirbti. 

Užduoties trukmė: apie 2 val. 30 min. 
 

5.3. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite penktojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
demotyvuojančių veiksnių, kliudančių e. mokymuisi atskleidimas; sprendimų paieška; kurso dalyvių 
motyvavimas. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Ar aš stengiuosi išsiaiškinti savo mokinių demotyvuojančius veiksnius ir juos spręsti? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Ar pakeičiau savo požiūrį į motyvaciją? Kaip svarbu yra išlaikyti aukštą motyvaciją mano klasėje, 
profesiniame rengime, e. mokymesi? 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
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5.4. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje 
Užrašykite 5 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę: 

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus: 
1. demotyvuojančių veiksnių ir sprendimų lentelę (pateikite nuorodą), 
2. motyvuojančias žinutes (pateikite ekrano kopijų paveikslėlius),  
3. refleksiją,  
4. nuorodas ar kitus įdomius su moduliu susijusius faktus, kuriuos norėtumėte įrašyti. 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
 

5 modulio diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 

• motyvacinių žinučių penkiems hipotetinio kurso dalyviams rašymui. Norėdami parašyti 
motyvacinę žinutę kurso dalyviui spauskite ant pasirinkto dalyvio vardo ir "Atsakymas" pirmoje 
kuratorės žinutėje. Paskelbę savo žinutę, galėsite matyti kitų kurso dalyvių pasiūlymus, jei tokių 
bus. 
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6 Modulis. Darbas grupėje 

 
 

1. Mokymasis 6 modulyje 

Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų projektuojant e. veiklą darbui grupėse. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 
• bendradarbiauti dirbant grupėje, 
• skatinti darbą grupėje, 
• projektuoti darbu grupėje pagrįstas e. veiklas, 
• išvardinti grupiniam darbui būdingus bruožus. 
Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:      
• perskaitysite modulio medžiagą, 
• dirbsite grupėje, 
• dalyvausite diskusijoje vaizdo konferencijos metu, 
• parengsite instrukcijas kuratoriui apie darbą grupėje dirbant nuotolinio mokymosi aplinkoje, 
• peržiūrėsite kitų grupių e. veiklas ir jas pakomentuosite, 
• parašysite trumpą refleksiją 
• pateiksite 6 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 

2. Įvadas 

Bendradarbiavimas  

Bendradarbiavimas yra svarbus mokymosi proceso elementas. Jis kelia besimokančiųjų motyvaciją ir 

skatina kritinį mąstymą, nes reikalauja iš besimokančiųjų rasti bendrus visiems priimtinus užduoties 

atlikimo ar problemos sprendimo būdus, reikalauja pažvelgti į problemos sprendimo procesą iš 
individualių ir grupės narių pozicijų, dirbti kartu, pateikti ir kritiškai aptarti rezultatus, sintezuoti ir 
apibendrinti rezultatus. 
Beveik visada, kai susiburia žmonių grupė, jie pasikeičia nuomonėmis, sukuria naujas idėjas ir įgyja 
naujų gebėjimų. Manoma, kad darbas grupėje palaiko mokymąsi (pvz., problemų sprendimą, geresnį 
informacijos atsiminimą ir išlaikymą; darbas grupėje produktyvesnis, sukuriamos sudėtingos sąvokos, 
pateikiama argumentacija, perkeliamos žinios, kartu sukuriami apibrėžimai, klausomasi argumentų, jie 
analizuojami, išreiškiamos nuomonės, paaiškinami požiūriai, tariamasi prasmės klausimais). Bet darbas 
grupėje taip pat kelia emocijas plėtojant tarpusavio santykius, grupėje individai stipriau palaiko vienas 
kitą, padidėja smalsumas, motyvacija, besimokantieji labiau įsitraukia į mokymosi procesą. Grupiniame 
darbe taip pat labiau plėtojami „operaciniai” gebėjimai (pasiskirstymas vaidmenimis grupėje, terminų 
užduotims atlikti nustatymas, šių terminų laikymasis, užtikrinimas, kad užduotys atliktos ir t.t.). Tipinės 
darbo grupėje užduotys gali būti, pavyzdžiui, tokios: sukurti finansinį planą, parengti rekomendaciją ar 
ataskaitą, sukurti taisykles ir t.t. 
Kadangi darbo grupėje gebėjimų svarba vis labiau auga (pvz., profesinėje karjeroje), bendradarbiavimu 
pagrįsti metodai (taip pat ir dirbant virtualioje aplinkoje) leidžia plėtoti pagrindinius „darbo grupėje“ 
gebėjimus, kurie gali būti naudojami ir tęstiniame mokymesi. Internetas taip pat yra socialinis tinklas, 
verta išnaudoti jo suteikiamas galimybes išsiugdyti papildomas kompetencijas. 
Kad grupės darbu pagrįsta veikla būtų sėkminga, svarbu, kad visi grupės nariai žinotų darbo grupėje 
procesus ir mechanizmus bei kruopščiai suprojektuotų veiklas, medžiagos ir technologijų panaudojimą 
e. mokymosi aplinkoje. 
Projektuojant grupės veiklą svarbu atsižvelgti į darbo grupėje dinamiką: 
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I etapas – grupės formavimasis: grupės nariai teigiamai nusiteikę naujos darbo formos atžvilgiu, nors 
gali jausti ir tam tikrą nerimą dėl veiklos „naujumo“. Iškyla daug klausimų dėl darbo pobūdžio, 
užduočių, lūkesčių, įvertinimo, ir t.t. Grupė skiria didžiausią savo energijos dalį bendradarbiavimo 
taisyklių sukūrimui, o vėliau parengiamas ir kontraktas (daugiau apie tai vėliau). Dar nekreipiamas 
dėmesys į užduoties ar veiklos turinį. 
II etapas – sunkumai ir įtampa: šiame etape grupė pradeda darbą siekdama savo tikslų ir gali juos 
verifikuoti (pvz., įvertinti, ar jie nėra pernelyg ambicingi ar nepakankamai ambicingi). Gali atsirasti 
frustracijos ar konflikto rizika bei iškilti poreikis performuluoti ir kritiškai įvertinti pirmąsias prielaidas. 
Tai gali baigtis taisyklių ir normų sukūrimu ir/ar patvirtinimu. 
III etapas – stabilizavimas: darbas grupėje pradeda įgyti tam tikrą formą, grupės nariai įsitraukia į 
darbą, diskutuoja ir keičiasi nuomonėmis, jaučia, kad artėja prie siekiamo tikslo. Šiame etape grupė 
įsisavina bendradarbiavimo mechanizmą ir to dėka darbo efektyvumas padidėja. 
IV etapas – pažanga tęsiasi: dominuoja pasitenkinimo veikla jausmai. Grupės nariai žino savo veiklos 
stiprybes ir silpnybes, bet tuo pačiu metu jaučia, kad pasiekti rezultatai yra daugiau nei individualių 
pastangų suma. Jiems geriau sekasi atlikti savo vaidmenis grupėje, viskas sekasi sklandžiau, o dalyvių 
skirtumai priimami kaip darbo efektyvumą motyvuojantis veiksnys. 
V etapas – pabaiga ir rezultatų pristatymas: per šį etapą grupės nariai atlieka baigiamąją pasiekimų 
apžvalgą, kurią gali lydėti pasitenkinimo ar nusivylimo jausmai, todėl kiekvieno asmens įsitraukimo į 
veiklą paskutiniuose etapuose lygis gali būti nevienodas. Šiame etape kiekvienas grupės narys turėtų 
žinoti, ko išmoko. 
Moderatoriaus, projektuojančio veiklas, ir, svarbiausia, planuojančio pagrįstus atsakymus kiekviename 
darbo grupėje etape, veiksmai yra svarbiausi, siekiant didaktinių tikslų. Vienas iš darbo grupėje 
organizavimo metodų - parengti grupės kontraktą (darbo grupėje taisykles, kurias aptariate su visais 
grupės nariais). Projektuojant e. veiklą, mes pabrėžėme interakcijos elemento – bendravimo tarp 
dalyvių - svarbą, nes tik bendraujant įgyvendinamas priklausymo grupei pojūtis. Moderatoriaus 
užduotys – visada užtikrinti draugišką darbinę aplinką; kartais gali reikėti suplanuoti galutinius 
terminus veiklai atlikti ar padalinti vaidmenis grupės nariams, jei pati grupė nesugeba to atlikti. Grupės 
e. veiklos gali būti tokios: 
• atvejo studijos, situacijos analizė, produkto projektavimas; 
• vaidmenų grupėje nustatymas; 
• jungtinių tyrimų pravedimas, įvertinimas; 
• bendrų sprendimų priėmimas, problemos išsprendimas; 
• užduočių, veiklų, procedūrų sąrašo parengimas; 
• grupės darbo rezultatų pateikimas. 

 

3. Grupiniam darbui skirti e. mokymosi įrankiai 

E. mokymosi įrankiai. Įvadas 

Edukacinių technologijų pasaulyje yra daugybė bendradarbiavimą ir darbą grupėje skatinančių įrankių. 
Žvelgiant iš techninės pusės, kai kurie įrankiai buvo specialiai sukurti šiam tikslui (pvz., BSCW, Project 
Pier). Dažniausiai naudojamos funkcijos yra rinkmenų bendrinimas, dokumentų rengimas 
bendradarbiaujant  (išsaugojant ankstesnes versijas) ir bendravimo grupėje skatinimas. Šie įrankiai 
leidžia saugiai dalintis dokumentais visame žiniatinklyje, organizuoti komandinį darbą ir efektyviai 
bendradarbiauti. 
Kita vertus, Web 2.0 įrankiai pagrįsti bendradarbiavimu kaip esmine apsikeitimo informacija tarp 
vartotoju sąlyga, nes dauguma Web 2.0 įrankių leidžia bendradarbiauti rašant komentarus, žymint 
gaires (angl., tagging), bendrinant dokumentus, ir t.t. Net jei įrankiai sukurti kitiems tikslams 
(dokumentų, minčių žemėlapio sukūrimui, vaizdo įrašo įkėlimui), juos galima panaudoti 
bendradarbiavimo mokantis ir darbo grupėje tikslams, panaudojant jų turimas socialines 
charakteristikas. 
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Kai kurie įrankiai, pavyzdžiui, vaizdo konferencijos, tinklaraščiai ar socialinių tinklų svetainės 
įgalina virtualų bendravimą ir gali būti panaudoti pasikeitimui nuomonėmis, komentarais ir idėjomis 
su kitais.  
 

Specifiniai bendradarbiavimo įrankiai 

Yra specialiai bendradarbiavimui grupėje sukurti įrankiai, jų techninės specifikacijos reikalauja, kad 
grupė dirbtų kartu: 
BSCW (nuoroda į https://public.bscw.de/pub/)- tai bendradarbiavimui skirta platforma, kurioje galite 
saugoti, bendrinti ir valdyti rinkmenas (dokumentus, nuotraukas ir t.t.). Galėsite suteikti slaptažodžiu 
apsaugotą prieigą draugams ir kolegoms; sukurti sutartinius komandų skaičius; paprasčiausiai el. paštu 
pakviesti naujus narius; valdyti susitikimus, kontaktus, užduotis ir užrašus; naudoti įvairias ataskaitų 
versijas; būti nuošalyje nuo komandos narių veiklos; sukurti ir talpinti medžiagą tinklaraščiuose; 
naudoti apklausos įrankius, kad užrašytumėte komandos narių nuomones; automatiškai siųsti 
priminimus apie įvykius ar reikalingas atlikti veiklas; 
TWIDDLA (nuoroda į http://www.twiddla.com/)- nemokama internetinė susitikimų vieta; 
Padlet (nuoroda į https://padlet.com/) - virtuali bendradarbiavimo lenta; 
Google groups (nuoroda į https://groups.google.com/). 
 
Dokumentų kūrimas bendradarbiaujant 

Google Drive (nuoroda į https://drive.google.com/) - Google teikiama rinkmenų saugojimo ir 
sinchronizavimo paslauga, kurią sudaro bendradarbiaujant atliekamo tekstų, skaičiuoklių ir pateikčių 
redagavimo įrankiai.  
Wiki – bendradarbiavimo pagrindu palaikomas žiniatinklis, kuris leidžia vartotojams pridėti turinį per 
žiniatinklio naršyklę. Dažniausiai naudojamas wiki pavyzdys - Wikipedia, kuri yra neprilygstamas 
bendradarbiavimo pavyzdys. Kai kurie wiki įrankių pavyzdžiai: Pbworks (nuoroda 
į http://www.pbworks.com/), Mediawiki (nuoroda į http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki). 
 
Bendradarbiaujant kuriami minčių žemėlapiai 

Bendradarbiaujant kuriami minčių žemėlapiai yra taip pat geras būdas dalintis idėjomis, siūlyti idėjas 
taikant „minčių lietaus“ metodą ar plėtoti idėją bendradarbiaujant kartu. Kai kurie bendradarbiaujant 
kuriamo minčių žemėlapio įrankiai: 
Mind42 (nuoroda į http://mind42.com/) - Bendradarbiavimu pagrįstas minčių žemėlapių kūrimo 
internetinis įrankis, kurį tuo pačiu metu gali naudoti neribotas vartotojų skaičius. 
Mindmeister (nuoroda į http://www.mindmeister.com/) 
Cmaptools (nuoroda į http://cmap.ihmc.us/) 
Bubbl.us (nuoroda į https://bubbl.us/) 
 
Vaizdo konferencijos 

Vaizdo konferencijos gali būti naudojamos virtualiems susitikimams, kai grupė susitinka nuotoliniu 
būdu tam tikru laiku. Keletas vaizdo konferencijų įrankių: 
AdobeConnect (nuoroda į http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html) 
Flashmeeting (nuoroda į http://flashmeeting.e2bn.net/) 
OpenMeetings (nuoroda į https://code.google.com/p/openmeetings/) 
BigBlueButton (nuoroda į http://bigbluebutton.org/) 
Skype (nuoroda į http://www.skype.com/en/) 
WiZiQ (nuoroda į http://www.wiziq.com/) 
Google Hangouts (nuoroda į http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/) 
 
Tinklaraščiai 

http://www.twiddla.com/
https://groups.google.com/forum/#%21overview
http://www.google.com/intl/es/drive/about.html
http://www.google.com/intl/es/drive/about.html
http://pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://mind42.com/
http://www.mindmeister.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.bubbl.us/
http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
http://flashmeeting.e2bn.net/
http://code.google.com/p/openmeetings/
http://bigbluebutton.org/
http://www.skype.com/intl/pl/home/
http://www.wiziq.com/
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts


eVET2EDU | Kursas “Praktinis e.mokymosi kurso projektavimas ir kuravimas” | 2014 m. liepa 37 

Tinklaraščiai yra dažnai naudojamos svetainės individualiam informacijos talpinimui virtualioje 
aplinkoje, bet jie taip pat gal būti naudojami ir bendradarbiavimui bei darbui grupėje, dėka jų teikiamų 
galimybių, leidžiančių keliems autoriams pildyti informaciją ir komentuoti jau įkeltą informaciją. 
Populiarūs tinklaraščių įrankiai, kuriuos galite naudoti dirbant su savo moksleiviais:  
Blogger (nuoroda į www.blogger.com) 
Wordpress (nuoroda į https://wordpress.com/) 
Blogas.lt (nuoroda į http://www.blogas.lt/) 
 
Socialinių tinklų svetainės 

Šiandien socialiniai tinklai yra labiausiai populiarūs internetiniai įrankiai, naudojami kasdieniniame 
gyvenime bei darbe. Jie leidžia vartotojui susisiekti vieniems su kitais, lengvai pasidalinti informacija ir 
užmegzti naujus kontaktus – šios savybės gali būti išnaudotos ir internetiniam klasės draugų grupės 
bendradarbiavimui atliekant užduotį, dalijantis atlikto praktinio darbo rezultatais su bendruomene, 
siekiant gauti grįžtamąjį ryšį ar idėjų problemų sprendimui. Socialinių tinklų svetaines galima panaudoti 
norint susisiekti su toli esančiais ir tą patį (profesinio) mokymo dalyką besimokančiais mokiniais ar 
mokytojais, iš jų sulaukti kitokio požiūrio ir nuomonės remiantis skirtingu kontekstu. Visa tai suteikia 
galimybių mokytis bendradarbiaujant ir dirbant grupėje, tuo praturtinant mokymosi procesą. Galima 
prisijungti prie jau egzistuojančių socialinių tinklų (pvz., Facebook, kuriame galite sukurti savo darbo 
grupę) ar sukurti naują tinklą (su Social go, Elgg ir t.t.): 
Facebook (nuoroda į) 
Social GO (nuoroda į http://www.socialgo.com/) 
Elgg (nuoroda į http://elgg.org/) 
Twitter (nuoroda į https://twitter.com/) 
 
Kiti įrankiai 

Kiti įrankiai, tokie kaip virtualūs darbastaliai (pvz., Dropbox) ar socialinių medijų svetainės, parengti 
išteklių bendrinimui, gali būti labai naudingi dirbant grupėje mokymosi tikslu. Socialinių medijų 
svetainės naudingos bendrinant medijų objektus (vaizdo įrašus, paveikslus, garso įrašus, skaidres ir 
t.t.), bet kaip įpareigoja ir pats vardas, jie įgalina intensyvią socialinę interakciją tarp vartotojų. Kai 
išteklius įkeliamas į internetą, jį galima analizuoti bendradarbiaujant, komentuoti idėjas ir toliau jas 
plėtoti. Šiai grupei priklausančių ir jūsų darbui klasėje naudingų įrankių pavyzdžiai: 
Vaizdo įrašai: YouTube (nuoroda į http://www.youtube.com/) 
Skaidrės: Slideshare (nuoroda į http://www.slideshare.net/) 
Nuotraukos: Flickr (nuoroda į https://www.flickr.com/) 
Žiniatinkliai: Diigo(nuoroda į https://www.diigo.com/) 

 
4. Veiklos 

6.1. Darbas grupėje: sukurkite patarimų sąrašą kuratoriui ir pasiruoškite vaizdo konferencijai  
Šią užduotį atliekate dirbdami kartu. Pradžioje dirbate nedidelėse kelių asmenų grupėse (į grupes jus 
paskirs kuratorės) o pabaigusi veiklą, kiekviena maža grupė pasidalina savo rezultatais su visa dalyvių 
grupe naudodami bendradarbiavimo įrankį, pvz. Google dokumentus, etherpad, wiki, microsoft one 
drive. 
Remiantis grupės narių patirtimi, lūkesčiais ir žiniomis, kiekviena grupė turi parengti patarimų ir 

gairių, į kurias kuratorius turi atsižvelgti grupinio darbo veikloje, sąrašą. Tokio sąrašo kūrimui galite 
pasirinkti, jūsų nuomone, labiausiai jūsų poreikius atitinkantį įrankį (pvz., Google drive, minčių 
žemėlapius Mindmeister ar Mind42 t.t.) – aptarkite grupėje ir parinkite vieną įrankį, bet kadangi laikas 
visai veiklai yra ribotas, atsiminkite, kad rinkdami įrankį neturite per daug užtrukti. 

http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
http://elgg.org/
http://www.socialgo.com/
http://elgg.org/
http://www.dropbox.com/
http://www.youtube.com/
http://www.slideshare.com/
http://www.flickr.com/
https://www.diigo.com/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3729&chapterid=495
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Nepamirškite remtis jūsų pačių patirtimi (netgi įgyta šiame kurse), kitų kuratorių, kuriuos žinote, 
stebėjimų medžiaga, atsižvelkite į savo lūkesčius, siekius, netgi poreikius remiantis savo kaip 
besimokančiojo ir dėstytojo patirtimi. Pagalvokite, ką kuratorius ar kurso rengėjas turėtų žinoti, jei nori 
integruoti darbo grupėje elementus į savo dėstomą dalyką. Už kuriuos darbo grupėje elementus turi 
būti atsakingas kuratorius ir už kuriuos elementus gali būti atsakingi patys besimokantieji? 
 
Kuomet sukursite bendrą patarimų sąrašą, vyks vaizdo konferencija (visos grupės), kurios metu 
aptarsime visus kilusius klausimus. Diskusija bus moderuojama. Vaizdo konferencija bus įrašinėjama. 
Jeigu dėl tam tikrų priežasčių negalėsite dalyvauti vaizdo konferencijoje, prašome, peržiūrėti vaizdo 
konferencijos įrašą bei dalyvauti šio modulio forumo diskusijoje. Tačiau mes primygtinai 
rekomenduojame dalyvauti vaizdo konferencijoje, nes tai yra svarbi mokymosi šiame kurse dalis ir 
vėliau jūs nebeturėsite galimybės atlikti šios užduoties. 
Užduoties trukmė: 
mažoje grupėje - apie 2 val. 30 min. (patarimų ir gairių, į kurias kuratorius turi atsižvelgti grupinio 
darbo veikloje, sąrašo kūrimas) 
didelėje grupėje - apie 30 min. (darbas Google dokumentuose, etherpad, wiki ar microsoft one drive) 
 

6.2. Dalyvaukite vaizdo konferencijoje apie darbą grupėje  
Kaip rašėme anksčiau, šiame modulyje dalyvausite dar vienoje vaizdo konferencijoje. Jei 
dar nebalsavote (nuoroda į balsavimą) pasirinkdami vaizdo konferencijos datą, pats laikas tai padaryti. 
Šios veiklos tikslas – nustatyti skirtumus ir panašumus tarp darbo grupėje dirbant virtualioje 

aplinkoje ir klasėje. 6.1 veikloje (nuoroda į 6.1 veiklą) dirbdami kartu jūs sukūrėte taisyklių ir gairių 
sąrašą, kaip rengti virtualias veiklas grupiniam darbui. 
Šioje veikloje mes surengsime vaizdo konferenciją (bendrą visiems besimokantiesiems), kurios metu 
išsakysite abejones, mintis ir refleksijas. Po vaizdo konferencijos, kai jau bus sukurtas jūsų grupės 
sąrašas, atspindintis visų grupės narių pasiūlytas idėjas, prašome išrinkti grupės atstovą, kuris pristatys 
šį sąrašą kitoms grupėms bendroje erdvėje [nurodyti kur] . Tikriausiai vyks diskusija su kitomis 
grupėmis apie tai, kuriuos elementus reikia palikti, o kuriuos išimti iš sąrašo, kurie turi būti iškelti į 
pirmą vietą, kokia prioritetine tvarka išdėstyti. Šis procesas pareikalaus laiko ir gebėjimų, bet tai įprasta 
darbo grupėje situacija ir į tai reikėtų atsižvelgti dirbant ir klasėje, ir virtualioje aplinkoje. 
Prieš vaizdo konferenciją prisiminkite, kada paskutinį kartą turėjote atlikti užduotį, kuri reikalavo 
mažiausiai poros žmonių bendradarbiavimo (darbe, savęs tobulinimo kurse, studijose ar asmeniniame 
gyvenime; pvz., organizuojant šeimos išvyką ar vakarėlį)? Koks buvo jūsų vaidmuo? Pamąstykite apie 
darbo grupėje aspektus, už kuriuos: 
• buvote atsakingi jūs ir galite laikyti tai sėkminga veikla; 
• buvote atsakingi jūs ir galėjote atlikti šią veiklą geriau; 
• kiti žmonės buvo atsakingi ir veikla buvo naudinga visai grupei; 
• kiti žmonės buvo atsakingi ir tai turėjo neigiamą poveikį darbui grupėje; 
• niekas nebuvo atsakingas ir tai buvo klaida. 
Galite paminėti funkcijas, kurias turėjote atlikti šio bendradarbiavimo metu, realias užduotis, kurias 
atlikote šiame darbe ar pateikti bendrus pamąstymus apie bendravimo būdą ir grupės narių vartotus 
įrankius ir t.t. 
Pagalvokite: 
• ar žinote, kokias metodais reikia spręsti nustatytas problemas? 
• kaip darbo grupėje procesas vyktų virtualioje aplinkoje? 
• ar naujas kontekstas galėtų įtakoti sėkmės ir nesėkmės veiksnius, kuriuos minėjote, ir jei taip – 

kaip? 
Prisiminkite savo patirtį, kad ir įgytą šiame kurse. Kurie darbo grupėje elementai (planavimo ir 
projektavimo etapuose) buvo lengviau įgyvendinami virtualioje aplinkoje, o kurie – daug sunkiau? Už 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/choice/view.php?id=3735
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3731
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kuriuos darbo grupėje elementus turėtų būti atsakingas kuratorius, o kurie turėtų būti deleguoti 
dalyviams? 
Užsirašykite savo mintis žemiau pateiktame lange (atsidarykite paspaudę „Įkelti darbus"). Tai bus 
pagrindiniai teiginiai diskusijai su kitais dalyviais per vaizdo konferenciją. Vaizdo konferencija bus 
organizuojama panaudojant Adobe Connect įrankį su kuriuo jūs jau susipažinote. Planuojama 
susitikimo trukmė: apie 1 val. 
Nuoroda į vaizdo konferenciją [nuoroda]. Į vaizdo konferenciją rekomenduojame prisijungti likus 30 
min. iki renginio pradžios.  
Užduoties trukmė: apie 2 val. 
 

6.3. Darbo grupėje projektavimas  
Suprojektuokite e. veiklą savo (profesinio) mokymo kursui, numatydami darbą grupėje. Panaudokite 
gaires, kurias sukūrėte atlikdami 6.1 veiklą grupėje bei principines idėjas, dėl kurių susitarėte 6.2. 

veikloje. Dar vieną kartą dirbsite tose pačiose mažose grupėse, į kurias jus anksčiau paskyrė 
kuratorės.   
Projektuodami atsižvelkite į specifinę jūsų dėstomo kurso darbo aplinką bei specifinius įrankius, 
kuriuos galite naudoti. Pagalvokite, kokių tipų įrankius žinote, kurie galėtų palengvinti grupės darbą. 
Žinoma, atsižvelkite ir į savo patirtį dėstant šį kursą. Kokiai užduočiai atlikti šie įrankiai labiausiai tinka? 
Ko jums reikia (kokių funkcijų), kad pasiektumėte tikslus remdamiesi 6.1 veikloje nubrėžtomis 
gairėmis? Ar galite numatyti kokias nors galimas rizikas? Atsižvelgdami į visus šiuos svarbius aspektus, 
kaip modeliu pasinaudokite e. veiklų elementų lentele, ją mes pristatėme 4-ame modulyje. 
Pažiūrėkite į darbui grupėje skirtų e. veiklų sąrašą [nuoroda] ir perskaitykite jų aprašymus. Jei jums 
reikia detalesnių funkcijų aprašymų, eikite į įrankių svetaines ir ten rasite daugiau informacijos. 
Užsirašykite, kuriuos įrankius planuojate naudoti savo e. veikloje, ir paaiškinkite savo pasirinkimą. 
Įkelkite savo grupės sukurtą e. veiklą į modulio diskusijų forumą (kelia tik vienas grupės narys, bet 
parašo visų vardus). Pakomentuokite bent dvi kitų grupių sukurtas e. veiklas - tas kurios jums pasirodys 
įdomios arba tas, kurių įgyvendinimas būtų gana rizikingas. Grįžtamojo ryšio teikimui naudokite tą 
pačią lentelę, kurią naudojote teikdami grįžtamąjį ryšį 4.3 veikloje. Savo analizę paskelbkite forume. 
Nebijokite būti kritiški, bet įsitikinkite, kad jūsų kritika konstruktyvi ir nukreipta į mokymosi rezultatą, o 
ne į jį suformulavusį asmenį. 
Užduoties trukmė: apie 3 val. 

 
6.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste  
Apmąstykite šeštojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Patirtis dirbant grupėje. Įrankių naudojimas bendradarbiaujant. Patarimų sąrašo kūrimas 
bendradarbiaujant grupėje. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Ar, jūsų manymu, darbas grupėje šiame kurse buvo naudingas besimokančiajam? Ar jis buvo naudingas 
jums kaip (profesijos) mokytojui? Kokia prasme? Ką sužinojote apie save ir kitus bendradarbiavimo ir 
ypač bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje atžvilgiu? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Ar galite integruoti darbą grupėje į savo (auditorinę, mišriąją ar virtualią) klasę mokant profesinio 
rengimo dalykus? Ko tai pareikalaus iš jūsų, kaip kuratoriaus? Ar tokia veikla dirbant grupėje turėtų 
papildomos naudos jūsų specifiniame profesiniame lauke, naudos, kurios negalima pasiekti 
individualiais pratimais? 
Užduoties trukmė: apie 20 minučių.   
 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3731
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3733
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3733
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3731
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3743
https://docs.google.com/document/d/1XvcMYDr9MWzRQdc0zqfnXqimQfHH-oAw_7IaeWax50Y/edit?usp=sharing
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6.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje  
Užrašykite 6 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę 

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus: 
1. Individualią refleksiją apie darbą grupėje.  
2. Patarimų ir reikalavimų organizuojant efektyvų darbą grupėje sąrašą.  
3. E. veiklos darbui grupėje projektavimą.  
4. Nuorodas ir kitus įdomius rezultatus, kuriuos norite užrašyti apie šį modulį. 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
 
Grupių diskusijų forumas(6 modulis) 
Šis forumas skirtas grupės narių diskusijoms (matysite tik savo grupės narių įrašus): 
• susitarti kokį įrankį naudosite 8.1 veiklos atlikimui bei pateikiti nuorodą į jį (pabaigus veiklą 

rezultatus patalpinkite bendroje erdvėje [nuoroda] ) 
• grupės diskusijoms, reikalingoms 6.3 veiklos atlikimui (galutinį rezultatą įkelkite į "6 modulio 

diskusijų forumą") 
 
6 modulio diskusijų forumas 
Šis modulis skirtas: 
• įkelti grupės sukurtą e.veiklą (kelia tik vienas grupės narys, bet parašo visų vardus) 
• pakomentuoti kitų grupių sukurtas e. veiklas 
Norėdami įkelti savo grupės sukurtą e.veiklą bei jos atlikimo instrukcijas - spauskite "Pridėti naują 
diskusijų temą". 
Norėdami pateikti grįžtamąjį ryšį apie kitų grupių sukurtas e. veiklas - spauskite "Atsakymas" 
atitinkamame įraše. 
 
 

 
 

 
  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3743
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3743
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7 Modulis. Diskusijų forumo moderavimas  

 
 

1. Mokymasis 7 modulyje 

Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų diskusijų forumų planavimui, moderavimui, bei diskusijų 
metu kylančių problemų sprendimui profesinio rengimo kontekste.  
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 
• planuoti diskusijas, 
• moderuoti diskusijas, 
• valdyti diskusijų forumo įrankį. 
Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• pradėsite ir moderuosite savo pačių diskusiją, 
• apskaičiuosite laiką, reikalingą diskusijai moderuoti, 
• dalyvausite bent šešiose kitų dalyvių pradėtose diskusijose, 
• nustatysite problemą ir parašysite atsakymą, paskelbdami žinutę diskusijų forume (aštuoni atvejai), 
• pateiksite įgytos kompetencijos įrodymus kompetencijų lentelėje, 
• parašysite trumpą refleksiją. 

 

2. Įvadas 

Įvadas 

Diskusijos yra puikus kiekvieno kurso elementas. Jos skatina bendravimą, suteikia bendrumo jausmą 
bei įtraukia į bendrą veiklą, leidžia dalintis informacija ir žiniomis. Internetinės diskusijos turi įtakos 
kognityvinio ir kritinio mąstymo vystymuisi, suteikia laiko rimtoms ir gilioms refleksijoms kurso 
temomis, skatina tiriamąjį mokymąsi, leidžia reikšti savo mintis, ypač tiems, kurie yra drovūs ar bijo 
viešo kalbėjimo. Kita vertus, tokios diskusijos gali sukelti dalyviams problemų ar kelti nepasitenkinimą. 
Tokius gebėjimus kaip informacijos pertekliaus valdymas, nesvarbių žinučių peržvelgimas ir efektyvus 
komentarų rašymas galima išsiugdyti palaipsniui, bėgant laikui. Kokią pagalbą suteikti dalyviui, kad 
diskusija būtų naudingiausia?  
1 : PLANAVIMO ETAPAS 

Apskaičiuokite laiką 

Interneto diskusijos užima žymiai daugiau laiko nei bendravimas tiesiogiai. Pasak Horton, 10 minučių 
gyvo bendravimo atitinka 20 minučių bendravimo vaizdo/garso konferencijų būdu ar internetinių 
skambučių pagalba (pvz. per Skype), 30 minučių bendravimo susirašinėjant realiu laiku (angl. chat) ir 2 
dienas bendravimo diskusijų forume. Kurdami užduotį, į kurią įtraukiate diskusiją, apskaičiuokite jai 
reikalingą laiką. Gali būti, kad norimam tikslui pasiekti, bendravimas susirašinėjant realiu laiku (angl. 
chat) ar diskusija klasėje (jei įmanoma) bus efektyvesnis būdas. 
Forumų organizavimas 

Priklausomai nuo jūsų e. mokymosi platformos, egzistuoja įvairios forumų pasirinkimo galimybės ir 
tipai. Apsvarstykite įvairius forumų variantus: 
• vienas forumas visam kursui (turėkite omenyje, jog gali būti problematiška surasti reikiamą 

informaciją) arba daug forumų skirtingomis temomis (turėkite omenyje, kad dalyviai gali pasimesti 
tarp daugybės atskirų forumų); 

• forumas techniniams klausimams - skirtas spręsti su programine įranga ar įrenginių/įrankių 
naudojimu iškilusias problemas (pagalvokite ar sugebėsite moderuoti šį forumą pats, ar jums 
prireiks pagalbos?); 

• skelbimų lentos tipo forumas; 
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• socialinis forumas diskusijoms, nesusijusioms su šiuo kursu (ar planuojate apsilankyti šiame 
forume, ar tai erdvė, kurioje nėra kuratoriaus?). 

Nustatykite taisykles 

Kurso pradžioje pravartu informuoti mokinius kaip atsakyti į forumo įrašus ir kaip juos cituoti, kaip 
sukurti naujas gijas, dalintis nuorodomis, prisegti failus, koks yra maksimalus prisegamų failų dydis. 
Įvadinėje forumo žinutėje taip pat galite nustatyti savo kurso taisykles, pavyzdžiui, kaip vieniems į kitus 
kreiptis (pvz., vardu), ar iš mokinių tikimasi, jog šie laikysis bendrų interneto etiketo principų (pateikite 
nuorodą, ar sukurkite savo) ir t.t. 
Diskusijos tema 

Įdomi diskusija prasideda nuo intriguojančios ir patrauklios temos. Diskusija aiškia, visiems žinoma 
tema niekada nebus įtraukianti ir gali privesti prie pasikartojančių komentarų ir, to pasėkoje, pasidaryti 
nuobodi. Organizuokite veiklą taip, kad aptariama problema būtų daugialypė ir ją būtų galima spręsti 
įvairiais būdais. Įsitikinkite, kad tema aiški, suprantama, leidžia kitiems diskutuoti panašiomis temomis, 
ir kad ji atspindi pagrindinę diskusijos problemą. Pagalvokite, ką besimokantiesiems yra svarbiausia 
žinoti ir suprasti apie temą ir formuokite klausimus turėdami šį tikslą omenyje. 
Štai keletas klausimų tipų, kurie imituoja kitokio pobūdžio mąstymą: 

Konvergentinis mąstymas Divergentinis mąstymas Vertinamasis mąstymas 

Klausimai dažniausiai prasideda: 
• Kodėl 
• Kaip 
• Kokiais būdais... 

Klausimai dažniausiai prasideda: 
• Įsivaizduokime 
• Tarkime 
• Planuokime... 
• Jeigu..., tada... 
• Kaip galėtų... 
• Galime sukurti... 
• Įvardinkime kelias galimas 

pasėkmės.... 

Klausimai dažniausiai prasideda: 
• Apginkite 
• Nuspręskite 
• Pagrįskite... 
• Ką manote apie... 
• Kokia Jūsų nuomonė apie... 
• ... 

Pavyzdžiai: 
• Kuo sunkio jėga skiriasi nuo 

elektrostatinės traukos? 
• Kaip įsiveržimas į Grenadą gali būti 

traktuojamas kaip šiuolaikinis 
Monroe doktrinos pavyzdys 
praktikoje? 

• Kodėl Ričardas III buvo laikomas 
blogio karaliumi? 

Pavyzdžiai: 
• Tarkime, kad Cezaris niekada 

negrįžo į Romą iš Galijos. Ar 
imperija būtų gyvavusi toliau? 

• Kokią baigtį prognozuojate 
balsavimo procese Floridoje? 

• Kuo gyvenimas 2100 metais galėtų 
skirtis nuo šiandienos? 

Pavyzdžiai: 
• Kaip manote, kokie saulės energijos 

privalumai lyginant su anglimi 
kūrenamomis elektrinėmis? 

• Ar teisinga, kad IX skyriuje  koledžai 
verčiami finansuoti moterų kaip ir 
vyrų sportą? 

• Ar pritariate vairavimo amžiaus 
didinimui iki 18 metų? Kodėl? 

Apibrėžkite ir praneškite kaip vertinsite savo mokinius 

Kad mokinių atsakymai atitiktų reikalavimus, jie turi žinoti, kaip jų pasisakymai bus vertinami (kokie yra 
priimtino atsakymo kriterijai? Ar jiems reikia paskelbti tam tikrą skaičių žinučių? Ar yra nustatytas 
terminas?  Ar nurodyta tiksli apimtis? Ar jie turėtų įtraukti ar remtis kokia nors informacija?). Priešingu 
atveju, mokiniai gali ne taip suprasti jūsų nurodymus arba nežinoti, ko iš jų tikimasi. Tokia mokymosi 
patirtis būtų neefektyvi ir nuvilianti. 
 
2: DISKUSIJOS MODERAVIMO ETAPAS 

Pasisveikinimas 

Kiekviena diskusija turėtų turėti pradžią. Moderatorius turėtų pasisveikinti ir padrąsinti dalyvius, 
paaiškinti diskusijos tikslus ir kaip nagrinėjama tema siejasi su diskusija. 
Būkite aktyvus, bet nedominuokite 

Kuo daugiau diskutuojate, komentuojate, skatinate kitus dalyvauti, pabrėžiate kūrybingumo svarbą, 
sukuriate gerą atmosferą, ar vaidinate velnio advokatą, tuo didesnė tikimybė, kad mokiniai bus 
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aktyvūs. Tačiau atkreipdami mokinių dėmesį į jų daromas smulkias klaidas, ypatingai kurso pradžioje, 
galite juos išgąsdinti. Apibendrinkite temą (arba paprašykite, kad tai padarytų vienas iš dalyvių), 
atsakykite į pateiktą klausimą, jei niekas to dar nepadarė per tam skirtą laiką. 
Savo požiūrio išsakymas 

Žinoma, turite tam teisę, bet geriau tai padaryti diskusijos apibendrinime. Atminkite, kad jūsų vaidmuo 
– moderuoti, t.y. padėti diskusijos dalyviams, o ne juos įtikinti. Jei pareikšite savo nuomonę pernelyg 
anksti, ypač jei ji ginčytina, tai gali sąlygoti neigiamą dominuojančio moderatoriaus efektą, aprašytą 
aukščiau. 
Problema: „Sutinku su prieš tai kalbėjusiu“ 

Jūs turite išmokti atitinkamai reaguoti į paviršutiniškus pasisakymus. Paskatinkite dalyvius duoti 
pavyzdžių ir pagrįsti savo pareiškimus faktais. Jei visų nuomonė sutampa, tada pabūkite velnio 
advokatu, pateikite iššūkių, pvz., „o kas jeigu...“, „įrodykite, kad klystu...“ 
Dr. Džekilas ir p. Haidas 

Diskusijų forumai kursuose, kuriuose žmonės užsiregistruodami turi pateikti savo vardą ir pavardę, dar 
negarantuoja, kad taip bus išvengta susierzinusių užgauliotojų. Kartais net ir nekaltas komentaras gali 
sukelti kaltės, nuoskaudos ir agresijos laviną. Moderatoriaus vaidmuo – stengtis visada sušvelninti 
situaciją ir padėti spręsti problemas, atsižvelgiant į visų dalyvių nuomones. Įrašo, kuris pažeidžia 
interneto etiketą ar prieštarauja įstatymams, ištrynimas yra kraštutinis sprendimas, kuris veikia tik 
ekstremaliose situacijose (ir po to vis tiek reikalingas paaiškinimas). Jūs taip pat galite naudotis 
elektroniniu paštu ar individualiomis žinutėmis autoriui. 
"Pynimas" arba santrauka 

Tai yra gana tipinės moderatoriaus ar tutoriaus veiklos. Koks tarp jų skirtumas? Santrauka yra 
sutrumpinta įrašo versija, pabrėžianti pagrindinius aspektus ir argumentus. "Pynimas" yra 
kūrybiškesnis: moderatorius atrenka diskusijų fragmentus ir „supina“ juos į naują istoriją – taip 
atskleisdamas naujus ryšius, kurie dalyviams ne visada būna akivaizdūs. 
Kaip „pinti“? 
• surinkite visus įrašus, pvz., nukopijuokite ir įklijuokite juos į naują dokumentą; 
• perskaitykite juos ir pasižymėkite pagrindinius elementus; 
• nustatykite jungiamuosius elementus ir neatitikimus; 
• apibendrinkite pagrindinius elementus, nurodančius atitikimus ir prieštaravimus, duokite pavyzdžių 

ir remkitės originaliu įrašu; 
• pridėkite teigiamą komentarą; 
• pridėkite kritišką komentarą; 
• pasveikinkite; 
• paskelbkite komentarą forume ir paskatinkite tolimesnes diskusijas 

 

3. Veiklos 

7.1. Pradėkite ir moderuokite internetinę diskusiją 
Jūsų užduotis yra sukurti naują forumo giją ir pradėti diskusiją šio modulio diskusijų forume (nuoroda 
į 7.1 ir 7.2 veiklų forumą). 
Pradėkite naują diskusiją vėliausiai [data]., kad kiti dalyviai turėtų laiko dalyvauti Jūsų moderuojamoje 
diskusijoje. 
Diskusijos tema negali būti susijusi su kito dalyvio/besimokančiojo pradėta tema ir neturėtų būti 
pernelyg specializuota (nebent tai kvantinės fizikos kursas pradedantiesiems). Ši diskusija turėtų 
įtraukti kurso dalyvius ir kuratorius. 
Perskaitykite šio modulio Įvadą ir sekite nurodymus. Paruoškite sąrašą, ko tikitės iš diskusijos dalyvių 
(pvz., punktais) ir juos užrašykite (pvz., tekstiniame faile). Pagalvokite apie galimus argumentus, 
pavyzdžius ir kt. ir juos užrašykite, kad vėliau galėtumėte jais pasinaudoti moderuodami. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3749
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Rūpinkitės savo diskusija: jūs esate moderatorius. Įsitikinkite, kad pabaigoje visi numatyti tikslai būtų 
pasiekti ir kad visi svarbūs jūsų pasižymėti elementai būtų įtraukti į diskusiją. Motyvuokite kitus 
dalyvauti diskusijoje; reaguokite į įrašus. Naudokite pynimo metodą arba parašykite apibendrinimą, 
remdamiesi gairėmis, nurodytomis diskusijos įvadiniame tekste. Nepamirškite cituoti kitų dalyvių įrašų 
ir, naudodami jų elementus, sukurti naujas, įkvepiančias žinutes. Veskite moderatoriaus dienoraštį, 
kuriame užrašysite konkrečius veiksmus ir kiek laiko jie užėmė moderuojant. 
Užduoties trukmė: apie 3 val. 
 
7.2. Sudalyvaukite kito dalyvio moderuojamoje diskusijoje 
Sudalyvaukite bent šešiose kitų kurso dalyvių 7.1 veikloje pradėtose diskusijose (nuoroda į 7.1 ir 7.2 
veiklų forumą). 
Paįvairinkite savo įrašus: galite apsimesti kuo nors kitu (pvz., panele Zirzle ar ponu Šulu) arba būti 
savimi. 
Užduoties trukmė: apie 2 val. 15 min. 
 
7.1 ir 7.2 veiklų diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 

• Pradėti diskusiją. Norėdami pradėti diskusiją spauskite  "Pridėti naują diskusijų temą". 
• Sudalyvauti bent šešiose kitų kurso dalyvių pradėtose  diskusijose. Norėdami sudalyvauti diskusijoje 

spauskite "Atsakyti" atitinkamame įraše. 
Nepamirškite moderuoti savo diskusijų forumo! 
 
7.3. Nustatykite problemą ir parašykite atsakymą 
Susipažinkite su autentiškų diskusijų* fragmentais, paskelbtais šio modulio 7.3 veiklos diskusijų 

forume (nuoroda į 7.3 veiklos diskusijų forumą). 
Nustatykite problemą ir parašykite atitinkamą atsakymą kiekvienai žinutei (spustelėkite “atsakyti”). 
Įsitikinkite, kad tai yra tikras moderatoriaus (kurio vaidmenį atliekate) atsakas į konkrečią jūsų 
nurodytą problemą. Pateikę savo atsakymą, turėsite prieigą prie kitų kurso dalyvių atsakymų. Galite 
pasižymėti tiksliausius, kurie galėtų praversti jums ateityje moderuojant kitas diskusijas. 
*Diskusijų fragmentai paimti iš ankstesnės šio kurso versijos "Įvadas į e. mokymąsi", kuri buvo teikiama AGH e. mokymosi 
centro. Tekstų kalba autentiška, pašalinta tik informacija, leidžianti identifikuoti tekstų autorius. 

Užduoties trukmė: apie 1 val. 
 
7.3 veiklos diskusijų forumas 
Nustatykite problemą ir parašykite atsakymą. Norėdami parašyti atsakymą spauskite "Atsakymas" 
pirmoje kuratorės žinutėje. Pateikę savo atsakymą, galėsite matyti kitų kurso dalyvių atsakymus, jeigu 
tokių bus. 
Žinutės diskusijų pradžiai: 
(1 diskusija): 
• (Moderatorius) Sveiki prisijungę. Ši diskusija skirta 4 pratimui. Pasirinkite 2-3 kursų pavyzdžius, 

kurie jus sudomino (teigiama ar neigiama prasme). Ar norėtumėte lankyti tokį kursą?  Kodėl? Kaip 
manote, kas jums būtų sunkiausia? Pamėginkite palyginti pasirinktus kursus su turimais ištekliais 
šiame kurse. Paskelbkite savo atsakymą diskusijų forume atsakydami į šį įrašą. 

• (1dalyvis) Nacionalinė Turizmo Asociacija. Dar nenaršiau, bet manau, kad tai būtų susiję su dviračių 
takais. Mane labai domina maršrutas palei Nerį, nuo Vilniaus iki Kauno. Linkėjimai. 

(2 diskusija): 
• (Moderatorius) Sveiki prisijungę. Ši diskusija skirta 4 pratimui. Pasirinkite 2-3 kursų pavyzdžius, 

kurie jus sudomino (teigiama ar neigiama prasme). Ar norėtumėte lankyti tokį kursą?  Kodėl? Kaip 
manote, kas jums būtų sunkiausia? Pamėginkite palyginti pasirinktus kursus su turimais ištekliais 
šiame kurse. Paskelbkite savo atsakymą diskusijų forume atsakydami į šį įrašą. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3749
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3751
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3751
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• (2 dalyvis) Pradėsiu nuo bendrų dalykų. Esu įsitikinęs, kad e. mokymasis yra puiki galimybė įgyti 
žinių, ir tos žinios neapsiriboja tik šiuo kursu. Jei jus domina viena ar kita tema, turint truputį 
kantrybės ir noro, užtenka pasisemti reikiamų žinių. Tokiu būdu pats daug išmokau. Neseniai 
susižeidžiau. Naršiau internete, kol susirinkau pakankamai informacijos. Kai nuėjau pas gydytoją, 
medicinos žargonu paaiškinau, kas mane kamavo. Ir žinot ką? Supratau! Ne, ne supratau, o 
išmokau. 

(3 diskusija): 
• (1 dalyvis) Labas. Įdomu ar čia tik aš ar ir kiti turi problemų atidarant garso failą iš susirinkimo ir 

prezentacijos? O gal kas nutuokiate kame problema????? Labai ačiū, iki! 
• (2 dalyvis) Aš vos nesugadinau savo kompiuterio besistengdamas atidaryti tą failą. Matyt kokia 

panelė nepatiko sau šiame vaizdo įraše ir užblokavo failą. Iki 
• (3 dalyvis) Ar yra koks atsakingas asmuo, kuris man galėtų paaiškinti, kodėl po galais vaizdo įrašas 

neveikia????!!!!! Bandau paleisti vaizdo įrašą, ir šnipštas gaunas!!!! Gal su mano kompu kažkas ne 
taip. Ačiuks! 

(4 diskusija): 
• (Moderatorius) Nurodykite vieną, jūsų nuomone teigiamą, e. mokymosi savybę ir, remdamiesi savo 

patirtimi, ją trumpai aptarkite. 
• (1 dalyvis) Manau, kad e. mokymasis yra labai naudingas, padeda sutaupyti laiko, o svarbiausia – 

pinigų, ir man nereikia kasdien važinėti į univerą ar pirkti knygų. 
• (2 dalyvis) Tai butu laikas. Galiu sau isitaisyti kur noriu, atsispausdinu ilgesnius straipsnius ir 

perskaitau juos autobuse. Kartais pabudus smirineju forume, uzduotis atlieku vakare kai aplink 
ramu. Dirbu kada noriu, bet gerai kai yra nustatytas terminas, tada bunu pareigingense. Jei ne 
galutiniai terminai, tikrai nesedeciau ir nedaryciau tu pratimu. Megstu skaityti kitu komentarus. 
Nuostabu susipazinti su tiek idomiu zmoniu is skirtingu miestu. Nors dirbame skirtingose 
mokyklose ir musu nuomones issiskiria, dazniausiai sutariame. Esu labai tuo patenkinta! kad 
randame bendra kalba. Ir oooho! Kiti tiek daug ismano! Paulius taip gerai kerta Moodle ir raso apie 
tai gan idomiai, gerai, kad jis yra sitame kurse. Ir tai yra teigiama e. mokymosi puse!!! Beje, yra ir 
neigiamu dalyku, pavyzdziui, labai daug skaitymo, o as tikejaus daugiau paveiksliuku, animacijos, 
filmu – vis sis tas idomaus. Is kitos puses man nereikia jaudintis del irangos, kad kazkas neatsidaro 
ar neveikia ant mano seno kompiuterio. Juk zinote kokie mokytoju atlyginimai. Be galo patiko 
nuorodos, nors ir uzima daug laiko. Cia galima rasti tiek daug ikvepianciu ideju, tekstu ir vaizdu, 
kuriuos veliau panaudoju savo pamokose. Gaila kad beveik viskas anglu kalba. Kuo tolyn, tuo geryn, 
bet vis tiek... Tai tiek is mano puses! 

(5 diskusija): 
• (1 dalyvis) uzsiregistruoju, o tada – kas per velnias??? o man kas??? kam isvis reikia tokiu 

nesamoniu? ???? %$# Pamenu snekam ir p... KLAIDA!!! Zmogau, ir dar vaizdo konferencijos data 
pasikeite :(((((( neisivaizduoju ka daryt ^%@#!_=== bukit mieli padekit, nezinau kaip praeit, reikia 
teigiamo pzymio! padekit prasau! 

(6 diskusija): 
• (1 dalyvis) Nesuprantu, tad gal kas malonėtų mane apšviesti – sakykite, kaip ši tema susijusi su 

refleksijos rašymu? Argi čia nesvarbiausia išmokti naudotis įrankiais vietoj to, kad skaitytumėme 
„asmenines“ rašliavas (atsiprašau, „refleksijas“), kurių ir taip niekas neskaito, ir kai šitoks darbo 
krūvis, sunku rasti laiko išvis kažką skaityti. 

(7 diskusija): 
• (Moderatorius) Sveiki prisijungę. Ši diskusija skirta 4 pratimui. Pasirinkite 2-3 kursų pavyzdžius, 

kurie jus sudomino (teigiama ar neigiama prasme). Ar norėtumėte lankyti tokį kursą?  Kodėl? Kaip 
manote, kas jums būtų sunkiausia? Pamėginkite palyginti pasirinktus kursus su turimais ištekliais 
šiame kurse. Paskelbkite savo atsakymą diskusijų forume atsakydami į šį įrašą. 
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• (4 dalyvis) Mano įspūdžiai po e. kurso „Nacionalinis Lenkijos Bankas“: Kunfucijus Išsilavinimas 
padeda kilniam žmogui rasti draugų. O draugystė - ugdyti gerovę. Johanas Volfgangas Gėtė Pasaulis 
juda į priekį tik dėka tų, kurie jam priešinasi. Albertas Einšteinas Diena be mokslo – tuščiai praleista 
diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko. Žozefas Žuberas Kas turi vaizduotę 
be mokslo, turi sparnus, bet neturi kojų. Džozefas Konradas Laikas yra didžiausias visų priešas. 
Karlas Farkas Žmogus jau geriau žiūrės pro rakto skylutę nei teleskopą. Leonardas da Vinčis Išmintis 
– patirties duktė. H. Balzakas Visų mokslų raktas yra klaustukas. 

(8 diskusija): 
• (Moderatorius) Sveiki prisijungę. Ši diskusija skirta 4 pratimui. Pasirinkite 2-3 kursų pavyzdžius, 

kurie jus sudomino (teigiama ar neigiama prasme). Ar norėtumėte lankyti tokį kursą?  Kodėl? Kaip 
manote, kas jums būtų sunkiausia? Pamėginkite palyginti pasirinktus kursus su turimais ištekliais 
šiame kurse. Paskelbkite savo atsakymą diskusijų forume atsakydami į šį įrašą. 

• (3 dalyvis) Norėčiau pasidalinti savo mintimis apie e. mokymosi kursus. Išnagrinėjau 2 pavyzdžius: 
1. Nacionalinė turizmo asociacija. ir 2. Vyresniųjų mokymasis. Tai mane tik dar kartą užtikrino, kad 
sprendimas pradėti e. mokymosi kursą buvo teisingas. Sutelkiau dėmesį į dvi skirtingas kurso sritis. 
Pirmoji sritis skirta jauniems žmonėms, kurie tik pradeda savarankišką gyvenimą, kurie nori ieškoti 
naujų galimybių ir įveikti iškeltus iššūkius. Tai yra žmonės, kurie gali produktyviai verstis turizmo 
sektoriuje. Jie energingi, mobilūs ir nusiteikę keliauti. Kurso forma jiems priimtina. Jeigu būčiau 
jaunesnė, iš šio kurso galėčiau gauti daug naudos. Pagarbiai 

 
7.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite septintojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Dalyvavimas internetinėse diskusijose, moderavimas, atsakinėjimas į įrašus, turinio ir emocijų 
valdymas; 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Ar naudoju diskusijas savo klasėje? virtualioje mokymosi aplinkoje?  
Ką toliau ketinu daryti? 
Ar aš pakeičiau savo požiūrį į diskusijas? Ar diskusijos svarbios mano mokomam dalykui? 
Užduoties trukmė: apie 20 min. 
 
7.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje 
Užrašykite 7 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę 

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus: 
1. diskusijos pradėjimą ir moderavimą (įkelkite ekrano kopijų paveikslėlius iš diskusijų forumo ar 
nuorodas į įrašus); 
2. dalyvavimą diskusijose (įkelkite ekrano kopijų paveikslėlius iš diskusijų forumo ar nuorodas į įrašus), 
3. refleksiją, 
4. nuorodas ar kitus įdomius su moduliu susijusius faktus, kuriuos norėtumėte įrašyti. 
Užduoties trukmė: apie 15 min. 
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8 Modulis. E. mokymosi išteklių kūrimas  

 
 

1. Mokymasis 8 modulyje 

Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų rengti mokymosi šaltinius profesinio mokymosi dalykams. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 
• sukurti paprastą vaizdo įrašą ir jį įkelti į internetą; 
• analizuoti ir palyginti gerus ir blogus mokomuosius vaizdo įrašus; 
• susipažinti su įvairiais turinio kūrimo įrankiais; 
• planuoti mokymą, kurio metu besimokantieji naudoja ar kuria vaizdo/garso įrašus kaip mokymosi 

šaltinius. 
Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas::  
• perskaitysite modulio medžiagą; 
• sukursite, redaguosite ir įkelsite į virtualią mokymosi aplinką paprastą vaizdo ir garso medžiagą; 
• parašysite trumpą refleksiją apie išteklių kūrimą profesinio rengimo kontekste; 
• pateiksite 8 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 

2. Įvadas 

1 modulio 1.5 veikloje, kurdami kurso planą, apibrėžėte dalį šio kurso turinio. Mokymosi šaltiniai  yra 

visa medžiaga, kuri padeda mokiniui pasiekti iškeltus tikslus. Šaltiniai yra "paruošiamosios veiklos"  e. 
veiklose, jie pateikia esminę informaciją, supažindina su dalyku, paaiškina, įkvepia ir motyvuoja. 
Šaltiniai gali būti pateikti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, kaip tekstai, nuorodos, filmai, pateiktys, 
garso įrašai, simuliacijos ar išoriniai diskusijų forumai. Galime naudotis jau sukurtais mokymosi 
šaltiniais arba juo galime sukurti patys naudodami įvairius įrankius. 
Viena iš problemų, su kuriomis dažnai susiduria profesijos mokytojai – stoka naujausių šiuolaikinių 
šaltinių jų dėstomam dalykui. Pastaruoju metu pasirodė daugybė laisvai prieinamų (internetinių) 
įrankių, kurie įgalina net nepakankamai kompetentingus vartotojus sukurti bet kokias priemones, 
reikalingas darbui klasėje, panaudojant tekstą, paveikslus, pateiktis, žiniatinklio puslapius, 
skaitmeninius plakatus, animacinius filmus, garso ir vaizdo medžiagą. Profesijos mokytojai gali sukurti 
savo mokymo šaltinius ir suteikti prieigą savo mokiniams, ypač dirbant e. mokymosi aplinkoje. 
Medijos ir įrankiai 
Keletas įrankių ar įrankių grupių, kurie gali būti naudojami kuriant e. mokymosi šaltinius profesiniame 
rengime: 
• specifiniai įrankiai ir funkcijos integruoti į nuotolinio mokymosi aplinką - forumai, stacionarūs wiki, 

tinklaraščiai, žiniatinklio puslapiai ir t.t. 
• autonominiai, pavieniai wiki įrankiai (pvz., PBworks (nuoroda į http://www.pbworks.com/) 

ar Wikispaces(nuoroda į http://www.wikispaces.com/), abu internetiniai įrankiai) 
• autonominiai, pavieniai tinklaraščiai (pvz., Wordpress(nuoroda į https://wordpress.com/), taip pat 

internetinis įrankis) 
• pateikčių rengimo įrankiai (pvz., neinternetiniai įrankiai: Powerpoint, (nuoroda į 

http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/) internetiniai įrankiai: Prezi(nuoroda į 
http://prezi.com/) ar Google presentations (nuoroda į https://docs.google.com/presentation/)) 

• internetiniai įrankiai skaitmeninių plakatų (pvz., Glogster (nuoroda į 
http://edu.glogster.com/?ref=com)), animacinių filmų (pvz., Pixton (nuoroda į 
http://www.pixton.com/) ar Toondoo(nuoroda į http://www.toondoo.com/)), komiksų 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3650
http://pbworks.com/
http://www.wikispaces.com/
http://wordpress.com/
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/
http://prezi.com/
https://drive.google.com/
http://www.glogster.com/
http://www.pixton.com/
http://www.toondoo.com/
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(pvz., Bubblr(nuoroda į http://www.pimpampum.net/bubblr/)) ar žemėlapių (pvz., Google maps 

(nuoroda į https://www.google.com/maps/)) kūrimui 
• minčių žemėlapių kūrimo internetiniai įrankiai (pvz., Mindomo(nuoroda į 

http://www.mindomo.com/) ar Bubbl.us(nuoroda į https://bubbl.us/)) 
• tinklalaidės įrankiai (angl. podcasting tools) (pvz., neinternetinis Audacity (nuoroda į 

http://audacity.sourceforge.net/)ar internetinis Voki (nuoroda į http://www.voki.com/)) 
• ekrano vaizdo rinkmenų kūrimo (angl. screencasting) įrankiai (pvz., neinternetinis Jing (nuoroda į 

http://www.techsmith.com/jing.html) ar internetinis Screencast-o-Matic (nuoroda į 
http://www.screencast-o-matic.com/)) 

• vaizdo įrašų kūrimo (techninė įranga - pvz., internetinė vaizdo kamera ar mobilaus telefono 
kamera, programinė įranga: pvz., neinternetinis Windows Movie Maker (nuoroda į 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview)) 

Daugiau šaltinių kūrimo įrankių pavyzdžių galite rasti išsamesniame sąraše šiuo 
adresu: http://www.go2web20.net/#tag:create. 
Rengiant savo medžiagą svarbu atsižvelgti į mokymosi rezultatus ir siekiamas išugdyti mokinių 
kompetencijas. Technologijų panaudojimas turi būti susijęs su kurso mokymosi rezultatų pasiekimu. 
Pabandykite sukurti įvairialypį turinį savo kursui, panaudodami įvairius komunikacijos kanalus (tekstą, 
vaizdą, garsą) ir įvairias veiklas. Taip užtikrinsite geresnį kurso medžiagos įsisavinimą.  
Trukmė: apie 20 min. 

 

3. Vaizdo įrašų planavimas 

Vaizdo ar garso įrašai gali būti naudojami kaip mokymo(si) medžiaga. Tam, kad jie būtų vertingi 
besimokantiesiems, reikia juos kruopščiai suplanuoti. Įrašo planavimas bus naudingas ir jums patiems - 
palengvins jūsų darbą darant pakeitimus, redaguojant ar filmuojant vaizdo medžiagą. 
1. Nustatykite vaizdo įrašo tikslą. Tai padės jums išlikti nuosekliems ir pasirinkti reikiamas priemones. 

Vaizdo įrašas gali pasitarnauti įvairiems tikslams - jis gali pristatyti problemą, apibūdinti kontekstą, 
įkvėpti, pateikti instrukcijas. 

2. Jūs žinote kiek šiai veiklai bus skiriama laiko. Ką galite pasiekti per tokį trumpą laiką? Apsibrėžkite 
savo pagrindinę žinutę, kurią norite perduoti besimokantiesiems. 

3. Pamąstykite apie vaizdo įrašo kūrimo procesą. Jūs neturite reikiamo profesinio išsilavinimo, 
aktorių ar vaizdo įrašų studijos. Tačiau jūs turite ką perteikti besimokantiesiems. Kokie jūsų turimi 
ištekliai? 

4. Trumpai aprašykite apie ką bus jūsų vaizdo įrašas. Šis planas padės jums pasiruošti, patys 
nuspręskite kiek detalus bus šis planas. 

5. Vaizdo įrašas turi turėti pradžią - tai yra momentas kuomen identifikuojama problema, 
patraukiamas besimokančiojo dėmesys arba užduodami pagrindiniai klausimai. Antroje dalyje gali 
būtu vystomos pagrindinės idėjos, pateikiama svarbiausia informacija/ problemos ar pasikeitimai, 
kuriuos siekiate išprovokuoti. Pabaigoje gali būti pateikiamos išvados arba klausimai diskusijai. 

6. Suplanuokite tam tikrus dėmesį patraukiančius elementus. Klausantis statiško vaizdo įrašo 
"išsijungia" besimokančiojo smegenys, jų veikla nukrypsta prie įdomesnių dalykų. Galite pateikti 
pavyzdžių ar panaudoti kitus triukus dėmesio pritraukimui. 

7. Prieš pradėdami kurti vaizdo įrašą pasirenkite reikiamų daiktų sąrašą. Nepamirškite vaizdo 
kameros, stovo, mikrofono, atsarginio akumuliatoriaus, baterijų, diktofono (garso įrašymui gerai 
yra naudoti papildomą įrenginį), ausinių (įrašo perklausymui), tinkamo apšvietimo, tuščios 
juostelės ar atminties kortelės, išorinio kietojo disko. 

8. Susirinkite visą reikiamą įranką bei peržvelkite savo planą. Giliai įkvėpkite ir spauskite "RECORD". 

 

4. Vaizdo įrašų kūrimas 

http://www.pimpampum.net/bubblr/
https://maps.google.com/
http://www.mindomo.com/
https://bubbl.us/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.voki.com/
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1. Palaikykite kontaktą su klausytojais, kuomet yra filmuojamas jūsų veidas. 
2. Susikoncentruokite į tai, ką jūs norite perteikti šiuo įrašu, koks yra jūsų tikslas. Galbūt nedideli 

interaktyvūs elementai, tokie kaip trumpas testas, klausimai ar nesudėtinga užduotis, galėtų 
pritraukti besimokančiųjų dėmesį. 

3. Stenkitės kalbėti natūraliai. 
4. Vaizdo įrašas turėtų būti 2-3 minučių trukmės. Geriau sukurti keletą trumpų filmukų nei vieną ilgą 

vaizdo įrašą. 
5. Įjungę vaizdo įrašymą palaukite 10 sekundžių ir tik tuomet pradėkite veiksmą, taip pat pabaigę 

įrašą palaukite dar 10 sekundžių ir tik tada išjunkite kamerą. Įrangai reikia šiek tiek laiko 
sureaguoti. 

6. Kuomet filmavimui naudojate mobiliuosius telefonus, venkite naudoti skaitmeninį priartinimą, nes 
ženkliai nukenčia vaizdo įrašo kokybė. Geriau prieikite arčiau prie filmuojamo objekto. 

7. Kuomet filmuojate žmonių veiksmus ir elgesį - įsitikinkite, kad jie nežiūri tiesiai į kamerą. Posėdžio 
ar susirinkimo metu tai gali atrodyti labai nenatūraliai. 

8. Kuomet suklystate geriau spauskite pauzės mygtuką, o ne visiškai sustabdykite įrašą. Tai sutaupys 
jūsų laiko, o redagavimo metu bus lengviau iškirpti netinkamas dalis. 

9. Jūsų besimokantieji vaizdo įrašo peržiūrai gali naudoti įvairius įrenginius, taip pat išmaniuosius 
telefonus su gana nedideliais ekranais. Taigi, nufilmuoti maži objektai gali tapti nematomais. 

10. Nepamirškite, jog turite gauti filmuojamų žmonių sutikimus. Paaiškinkite žmonėms kokiu tikslu 
juos filmuojate bei kur ir kada bus paskelbtas vaizdo įrašas. Jeigu filmuojate nepilnamečius turite 
paklausti jų atstovų ar tėvų leidimo. 

 

5. Veiklos 

8.1. Peržiūrėkite ir išanalizuokite pateiktus vaizdo paskaitų pavyzdžius 
Vaizdo paskaitų technikos 

Kas "leidžiama“ ir kas "draudžiama“ kuriant vaizdo paskaitų įrašus. 
 
Blogos vaizdo paskaitos pavyzdys 

Peržiūrėkite žemiau pateiktą vaizdo įrašą ir savo tiklaraštyje pasižymėkite pastebėtas klaidas. Įrašo 
pabaigoje padarytos klaidos bus išvardinamos ir aptariamos – galėsite jas palyginti savo užrašus. 
Vaizdo įrašas - http://youtu.be/s5LjAyaOR3Q 
 
Geros vaizdo paskaitos pavyzdys 
Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame  užfiksuota lektoriaus gerai pravesta ir gerai parengta vaizdo 
paskaita. 
Vaizdo įrašas - http://youtu.be/nF3Rz1KjH0I 
 
Parašykite trumpą refleksiją savo tinklaraštyje kurie paskaitos elementai yra geriau įgyvendinti nei 
prieš tai buvusiame įraše. Atlikę šią veiklą turėsite gerų ir blogų vaizdo paskaitos elementų sąrašą, kuris 
jums gali būti naudingas atliekant 8.2.2 veiklą. 
Užduoties trukmė: apie 25 minutės 
 
8.2. Suprojektuokite e. veiklą, pagrįstą vaizdo/ garso įrašu 
Jūsų užduotis yra suprojektuoti e. veiklą, pagrįstą 8.2.2  veiklos metu sukurtu ir 8.3.3 veiklos metu 
įkeltu į internetą vaizdo įrašu. 
Jeigu jums reikia šios veiklos pavyzdžių, galite peržiūrėti "1.5 Sukurkime kurso planą" arba "8.1 
Peržiūrėkite ir išanalizuokite pateiktus vaizdo paskaitų pavyzdžius" veiklose pateiktus pavyzdžius. 
Sukurkite lentelę ir pateikite veiklos atlikimo instrukcijas studentams kaip tai darėte 4 modulyje (4.3 
veikla). Pateikite savo darbą šio modulio forume atsakydami į kuratoriaus įrašą. 

http://youtu.be/s5LjAyaOR3Q
http://youtu.be/nF3Rz1KjH0I
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3650
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Užduoties trukmė: apie 4 val. 10 min (kartu su 8.2.1, 8.2.2 ir 8.2.3 užduotimis) 
 
8.2.1 Suplanuokite vaizdo įrašą 
Perskaitykite vaizdo įrašo planavimo patarimus ir užsirašykite trumpą savo būsimo vaizdo įrašo, kurį 
sukursite 8.2.2 veiklos metu, planą. Vaizdo įrašo trukmė turi neviršyti 3 minučių. 
Užduoties trukmė: apie 60 minučių 
 
8.2.2 Sukurkite vaizdo įrašą 
Perskaitykite pateiktus patarimus, kuriant vaizdo įrašą. Kuriant vaizdo įrašą turėkite omenyje savo 8.1 
veiklos metu pasižymėtas pastabas. 
Vaizdo įrašo kūrimui galite naudoti savo išmaniuosius ar mobiliuosius telefonus, nešiojamąjį 
kompiuterį su integruota vaizdo kamera ir mikrofonu. 
Taip pat galite išbandyti YouTube įrašymo priemones, kurias taip pat naudosite publikuodami savo 
įrašą YouTube https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB (tą jums reikės padaryti 
8.2.3 veiklos metu). 
Užduoties trukmė: apie 1val. 30 minučių 
 
8.2.3 Publikuokite vaizdo įrašą internete 
Yra įvairiausių priemonių, skirtų įrašų publikavimui internete, tačiau viena populiariausių yra YouTube. 
Jūsų užduotis yra pasidalinti jūsų 8.2.2 veikloje sukurtu įrašu YouTube. 
Trumpa instrukcija kaip įkelti vaizdo įrašą į YouTube: 
• Eikite į http://youtube.com ir spragtelėkite mygtuką „Įkelti“ (angl. Upload). 
• Ekrane atsidarys langas, kuriame jūsų paprašys prisijungti (angl. Login) , jūs galite prisijungti 
naudojant savo Google paskyrą (jei turite), arba galite susikurti Google paskyrą. 
• Kai prisijungėte, pasirinkite failą, kurį norite įkelti (spragtelėkite „Parinkti norimus įkelti failus“ 
(angl. “Select files to upload”), arba nutempkite savo vaizdo įrašo failą į įkėlimui skirtą sritį ekrane) 
• Galite nustatyti įvairias meta duomenų parinktis savo garso rinkmenai, tokias kaip 
pavadinimas, autoriaus teisių ženklinimas, privatumo nustatymai. Jei nustatote, kad jūsų vaizdo įrašas 
yra viešas (angl. “public”), jį bus galima matyti ir parsisiųsti kiekvienam. Jei nustatysite „Neįtraukta į 
sąrašą“ (angl. “unlisted”), ji bus prieinama tik tiems, kuriems nusiųsite nuorodą. 
• Plačiau apie vaizdo įrašų įkėlimą į YouTube galite pasiskaityti internetinės pagalbos 
puslapiuose: https://support.google.com/youtube/topic/2888648?hl=en 
• Kai jūsų vaizdo įrašas bus įkeltas, jums atsiųs nuorodą. Įkelkite šią nuorodą į savo e. veiklą.  
Užduoties trukmė: apie 30 minučių 
 
8.3. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite aštuntojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Paprasto mokomojo vaizdo įrašo kūrimas. Planavimas, kaip mokiniai turėtų parengti internetinius 
mokymosi šaltinius. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Kaip mano paties šaltinių kūrimas galėtų man padėti pagerinti mano mokymą? Ką tai pakeis mano 
praktikoje? Ar galėčiau įtraukti į šį procesą savo mokinius ir/ar kolegas? Ar yra kokių nors specifinių 
dalykų, būdingų profesijos mokymui? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Kokius privalumus matau kurdamas savo mokymo šaltinius profesinio rengimo dalykams? Ar yra kokių 
trūkumų ar kliūčių, kurios galėtų mane sustabdyti? Ar galėčiau bendradarbiauti su savo kolegomis 
kurdamas mokymo ir mokymosi šaltinius? 

https://support.google.com/youtube/answer/57409?hl=en-GB
http://youtube.com/
https://support.google.com/youtube/topic/2888648?hl=en
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Užduoties trukmė: apie 20 minučių 
 
8.4. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje 
Užrašykite 8 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę: 

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus: 
1. Nuoroda į trumpą vaizdo/ garso įrašą. 
2. Trumpas edukacinio vaizdo įrašo planas 
3. Užrašai apie gerus ir blogus vaizdo įrašo elementus. 
4. E. veikla, pagrįsta vaizdo/ garso įrašu. 
5. Refleksija apie vaizdo įrašo kūrimo procesą. 
Užduoties trukmė: apie 15 minučių. 
 
8 modulio diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 
• nuorodos į jūsų sukurtą vaizdo/ garso įrašą pateikimui. Norėdami pateikti nuorodą spauskite 
"Pridėti naują diskusijų temą". 
• e. veiklos, pagrįstos vaizdo/garso įrašu instrukcijų įkėlimui. Norėdami įkelti instrukcijas 
spauskite "Pridėti naują diskusijų temą". 
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9 Modulis. Internetinių šaltinių naudojimas, 
vertinimas bei dalinimasis  

 
 

1. Mokymasis 9 modulyje 

Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų ieškoti, atrinkti, naudoti jau sukurtus internetinius išteklius, 
bendrinti ir įvertinti internetinius šaltinius dėstant profesinio rengimo dalyką (-us) ir siekiant pasirinktų 
mokymosi tikslų. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 
• paaiškinti skirtumą tarp autorinių teisių ženklu pažymėto turinio ir atvirų švietimo šaltinių 
išteklių naudojimo; 
• pasirinkti, naudoti, bendrinti ir įvertinti jau sukurtus internetinius šaltinius; 
• taikyti Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas; 
• pasirinkti šaltinius pagal mokymosi rezultatus. 
Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• dirbsite grupėse; 
• paaiškinsite grupei pasirinktą medžiagą; 
• ieškosite atvirų švietimo išteklių; 
• parašysite trumpą refleksiją apie išteklius profesinio rengimo kontekste; 
• pateiksite 9 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų. 

 
2. Įvadas 

Ankstesniuose moduliuose kalbėjome apie mokymo išteklius, kuriuos galite sukurti patys. Tačiau yra ir 
kitų pasirinkimų. 
Internete yra daug parengtos naudojimui edukacinės medžiagos, kuri yra nemokama ir atvirai 
pasiekiama. Tai vadinama atvirais švietimo ištekliais (AŠI; angl. Open Educational Resources - OER). 
Daugiau informacijos lietuvių kalba apie AŠI galima rasti T. Sabaliauskas ir kt. knygoje "Atviri švietimo 
ištekliai" (anglų kalba –  
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources).  
Priklausomai nuo to, kokią licenciją pasirenka autorius, kiekvienas asmuo gali nemokamai naudoti, 
kopijuoti, redaguoti ir dalintis šia medžiaga įvairiais tikslais. Tai palengvina darbą kurso rengėjui, 
taupant laiką ir sudarant galimybę tą laiką panaudoti įvairių naudingų didaktinių projektų kūrimui, bei 
sumažina šaltinių kūrimo įrankių pirkimui skiriamus kaštus. 
Internetinių išteklių įvertinimas 
Lengva rasti informaciją internete bet kuria mus dominančia tema. Tačiau reikia įsitikinti, ar turinys 
patikimas, tinka mūsų temai, bei galima jį naudoti. Kad nesusidurtume su problemomis jį naudojant, 
svarbu žinoti, į kokius aspektus reikia atsižvelgti vertinant. Prieš naudojant jau parengtus duomenis, 
reikia patikrinti: 
• jų patikimumą (ar galite nustatyti, kas šio šaltinio autorius, kokiai institucijai priklauso); 
• ar leidžiama juo naudotis bei koreguoti (ar galite kopijuoti, adaptuoti, keisti, dalintis kitų 
asmenų parengtu turiniu); 
• jų pasiekiamumą (ar galima prieiga nesiregistruojant ir neatidarant papildomos sąskaitos, ar 
nereikia specialios programinės įrangos). 
Tinkamai parinkti ištekliai: 
• leis išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp turinio ir besimokančiųjų veiklos; 
• padės neperkrauti besimokančiųjų mokymosi medžiaga, pateikiant tik tuos straipsnius ir 
knygų skyrius, kurie yra reikalingi užduočių atlikimui ar projekto planavimui; 

http://www.ebooks.ktu.lt/eb/234/atviri_svietimo_istekliai/
http://www.ebooks.ktu.lt/eb/234/atviri_svietimo_istekliai/
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Pasirenkant išteklius taip pat svarbu išlaikyti proporcijas tarp statiško turinio ir multimedijų - kad 
medžiaga būtų nesunkiai prieinama, tačiau pakankamai patraukli besimokantiesiems. 
Jau sukurtų išteklių naudojimas 
Naudojant kitų asmenų sukurtus šaltinius atvirų švietimo išteklių kontekste reikia atlikti lokalizacijos 
procesą. Lokalizacija – tai švietimo išteklių, kurie buvo sukurti viename kontekste, adaptavimo kitam 
kontekstui procesas. Šis kontekstas gali būti, pavyzdžiui, geografinis, pedagoginis, politinis ar techninis. 
Lokalizacijos praktika apima daugiau nei medžiagos vertimą iš vienos į kitą kalbą arba nuotraukos 
pakeitimą kita, labiau atspindinčia vietinę kultūrą. Lokalizacija yra atvirų švietimo išteklių šerdis — ji 
iliustruoja įvairovę, atvirumą ir pakartotinį naudojimą. 
Nesvarbu, kur gyvenate ar ką jūs dėstote, kada tik modifikuojate atvirai pateiktą laisvos prieigos 
medžiagą savo naudojimui, jūs lokalizuojate šią medžiagą. Egzistuoja daug priežasčių, kodėl švietėjai ar 
besimokantieji lokalizuoja medžiagą, pavyzdžiui, siekia ją pritaikyti tam tikram mokymo(-si) stiliui, nori 
atsižvelgti į kultūrinius skirtumus ar pritaikyti besimokantiesiems, turintiems specialiųjų poreikių. 
Ką šie visi pavyzdžiai turi bendro? Tai gebėjimas priderinti ir adaptuoti medžiagą pagal unikalius 
mokymo ir mokymosi poreikius. AŠI medžiagos lokalizacijos procesas yra įgalinanti veikla: tie, kurie 
naudoja medžiagą, ją gali adaptuoti ir priderinti taip, kaip jie nori. Kūrybinių bendrijų licencijomis 
apibrėžta ir AŠI duomenų bazėse (pvz. OER Commons nuoroda į https://www.oercommons.org/) 
randama medžiaga skiriasi nuo medžiagos, kurią gauname iš leidėjų. AŠI medžiaga dažniausiai yra 
apibrėžta jos naudojimo sąlygomis, aprašomomis skirtingomis licencijomis. Priklausomai nuo licencijos 
(ne)leidžiama medžiagą adaptuoti ir priderinti prie vietinių mokymo ir mokymosi poreikių. Daugelį 
leidyklose išleistų švietimo išteklių negalima modifikuoti. 
Naudodami atvirus švietimo išteklius, kurių licencijos leidžia juos keisti, adaptuoti bei dalintis 
modifikuotus, jūs praktiškai dalyvaujate AŠI kūrimo procese. Taip jūs ne tik lokalizuojate medžiagą savo 
poreikiams, bet ir padarote ją laisvai prieinamą kitiems švietėjams ir besimokantiesiems visame 
pasaulyje. Bendrindami ir vėl pasidalindami jau modifikuota medžiaga, parodote kitiems, kaip 
medžiaga buvo adaptuota [parengta pagal Connexions: http://cnx.org/content/m15222/latest. 
Šaltinių bendrinimas internete 
Medžiaga, kurią sukuriate ir kuria pasidalinate – tai vertingas išteklius, kuriuo gali pasinaudoti ir toliau 
tobulinti kiti. Ši medžiaga padeda praplėsti atvirus švietimo išteklius, ir taip jie tampa keičiama ir darnia 
praktika. 
Kurdami išteklius savo edukacinėms reikmėms, galime sunkiai įsivaizduoti, kaip kiti, dirbdami 
skirtingomis aplinkybėmis kitame pasaulio krašte galėtų panaudoti jūsų sukurtą medžiagą. Jei laikysitės 
šių patarimų kurdami medžiagą bendrinimui, kitam asmeniui, kuris norės pritaikyti medžiagą savo 
tikslams, modifikacijos procesas bus lengvesnis. 

 

3. Profesiniam mokymui skirtų atvirų švietimo išteklių saugyklų sąrašas 

Profesiniam mokymui skirtų atvirų švietimo išteklių saugyklų sąrašas 

• Curriki http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/ - internetinis mokymo 
programos turinys, mokomojo dalyko programa, pamokų scenarijai pagrindinai skirti vidurinėms 
mokykloms. Profesinio rengimo turinio ieškokite: Career and Technical Education and Health (Karjera 
ir techninis rengimas bei sveikata); 
• Open Course Library (Atvirų kursų biblioteka): http://opencourselibrary.org/; 
• College Open Textbooks (Atviros prieigos vadovėliai aukštajam 
mokslui): http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject; 
• Wikieducator - Technical and Vocational Education (Techninis ir profesinis 
rengimas): http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education; 
• Professional Education, Testing and Certification Organization International (PEOI) - 
Tarptautinis profesinio švietimo, testavimo ir sertifikavimo 

http://www.oercommons.org/
http://cnx.org/content/m15222/latest/
http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/
http://opencourselibrary.org/
http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-textbooks-by-subject
http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education
http://www.peoi.org/athens_bottom2en.html
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organizavimas http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - edukacinė medžiaga 
profesinio rengimo dalykams; 
• OpenScout  (http://learn.openscout.net/)- gebėjimais pagrįsta atviro turinio paieška rengiant 
vadybos specialistus; 
• Wikipedia - laisvos prieigos internetinė enciklopedija http://en.wikipedia.org (prieinama 
dauguma kalbų); 
• Jamendo  (http://www.jamendo.com/) – muzikos ištekliai (Creative Commons (liet. 
Kūrybinių bendrijų) licenciją turinčios medžiagos rinkinys). 
 

Atvirų švietimo išteklių paieškos sistemos 

• Creative Commons Search - daugybinės paieškos 
sistemos (http://search.creativecommons.org/). Leidžia ieškoti išteklių, talpinamų Google, Google 
Graphics, Flickr, Europena, Jamendo, Wikimedia Commons ir kai kuriose kitose paieškos sistemose. 
Pasirinkę su kuria paieškos sistema norėtumėte ieškoti edukacinių išteklių, turite pasirinkti, ar 
‚naudosite medžiagą komerciniais tikslais‘ ar ,modifikuosite, adaptuosite ir plėtosite‘. 
• Google (http://www.google.lt) – populiariausia paieškos sistema (sritys: vartotojo teisės, 
kūrybinės bendrijos)  
• Flickr http://www.flickr.com/  - vartotojo įkeltų nuotraukų saugykla. Virš 200 mln nuotraukų 
talpinama suteikiant Creative Commons licenciją. Pažangios paieškos sistemoje galite nuspręsti, ar 
ieškosite tik nuotraukų, kurios patalpintos suteikiant įvairias Creative Commons licencijas („Rasti turinį, 
kurį naudosite komerciniais tikslais ar „Rasti turinį, kurį modifikuosite, adaptuosite ir tobulinsite“). 
• YouTube http://youtube.com - vaizdo įrašų saugykla. Čia galite rasti vadovėlių, mokymo 
programų, pamokų įrašų, laboratorinių darbų įrašų ir t.t. Dauguma turinio prieinama per standartinę 
YouTube licenciją (saugomos autorinės teisės), tačiau per pažangios paieškos sistemą YouTube siūlo 
galimybę ieškoti turinio, kuriam suteikta Creative Commons autorystės priskyrimo licencija. 
• Vimeo - https://vimeo.com/ vaizdo filmų saugykla, leidžianti pridėti video turinį per kiekvieną 
Creative Commons licenciją.  
 

Dalinimosi internetiniais šaltiniais sistemos 

• Dalinantis turinį šiose internetinėse sistemose reikia susikurti paskyrą ir prisiregistruoti. 
• Flickr http://www.flickr.com/ - vartotojo įkeltų nuotraukų saugykla. Galite įkelti savo 
nuotraukas suteikdami CC licenciją. 
• YouTube http://youtube.com - vaizdo įrašų saugykla. Leidžia bendrinti per CC BY arba 
standartinę YouTube licenciją. 
• Vimeo https://vimeo.com/ - turinio pridėjimo sistema suteikiant kiekvieną CC licenciją. 
• Slideshare http://www.slideshare.net/ - pristatymų, straipsnių bei kitokios rašytinės 
medžiagos bendrinimo sistema suteikiant CC licenciją. 
• Scribd http://scribd.com/ - PDF, DOC ir Open Office dokumentų bendrinimo sistema 
suteikiant CC licenciją. 
• Soundcloud https://soundcloud.com/ - garso įrašų bendrinimo sistema suteikiant CC 
licenciją. 

 

4. Veiklos 

9.1. Patikrinkite internetinių šaltinių naudojimo sąlygas 
Pažiūrėkite trumpą vaizdo įrašą apie Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons, trumpinama CC) 
licenciją (įrašas anglų kalba, galite pasirinkti lietuviškus subtitrus): 
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/ 

http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html
http://learn.openscout.net/
http://en.wikipedia.org/
http://www.moodle.org/0.3821017007067957
http://www.jamendo.com/
http://search.creativecommons.org/
http://www.google.lt/
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.flickr.com/
http://youtube.com/
https://vimeo.com/
http://www.slideshare.net/
http://pl.scribd.com/
https://soundcloud.com/
http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/
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Sužinosite internete pasiekiamos medžiagos, kuriai suteikta CC (kūrybinių bendrijų) licencija, 

vartojimo taisykles. Paklauskite savęs, ar anksčiau naudojote kitų asmenų parengtą medžiagą ir kaip ją 
naudojote. Jei taip, ar susipažindavote su šios medžiagos naudojimo sąlygomis? 
Tada pasirinkite jūsų mėgstamą paieškos sistemą ir raskite bent du išteklius, kuriuos galėtumėte 
naudoti savo (profesinio) mokymo kurse. Patikrinkite autorinių teisių saugojimo reikalavimus ir 
bandykite jų laikytis. Pagalvokite, ką reikia prisiminti, kai naudojame kito asmens parengtą darbą. Kaip 
turėtumėte jį taikyti savo e. mokymosi kurse arba auditorijoje / klasėje?  
Užduoties trukmė: apie 30 minučių. 
 
9.2.  Parinkite išteklius pagal mokymosi tikslus 
4 modulyje išmokote apibrėžti mokymosi tikslus e. veikloms. Šios užduoties tikslas – įgyti gebėjimų 

tinkamai parinkti kurso medžiagą, kuri padėtų pasiekti specifinius mokymosi veiklos tikslus, ir tuo 
pačiu prisidėtų prie bendrųjų kurso tikslų pasiekimo. 
Šią užduotį atliksite dirbdami grupėje. Šio modulio pradžioje kurso kuratorės sukūrė penkias grupes ir 
kiekvienai priskyrė mokymosi tikslą: 
• 1 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės sukurti straipsnį apie savo šalies 
nacionalinę virtuvę ir patalpinti jį į Wiki". 
• 2 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti WEB 2.0 sąvoką". 
• 3 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti mišraus mokymosi 
(angl. blended learning) naudą". 
• 4 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji pateikti patarimus kaip parengti gerą ir 
patrauklų pristatymą". 
• 5 grupė "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti grupinio darbo nuotolinėje 
mokymosi aplinkoje ypatumus". 
Pasirinkite, kuriai grupei norite priklausyti ir įsirašykite į ją (paspauskite šalia grupės, į kurią norite 
įsirašyti, mygtuką "Become member of...".). Į kiekvieną grupę gali įsirašyti ne daugiau nei 8 žmonės. 
 
2) Nurodytam jūsų pasirinktos grupės tikslui raskite du išteklius ir į kelkite juos (arba pateikite 
nuorodas) į šio modulio grupių diskusijų forumą savo grupės diskusijų gijoje (Forumo viršutiniame 
dešiniajame kampe šalia "Matomos grupės:" pasirinkite savo grupę. Jūs galėsite skaityti ir kitų grupių 
įrašus, tačiau rašyti galėsite tik į savo grupės diskusijų giją). 
Atlikdami paiešką naudokite AŠI paieškos sistemas ir AŠI saugyklas, kurios buvo pristatytos šio modulio 
pradžioje, taip pat savo mėgstamas paieškos sistemas bei kitus metodus. 
3) Diskusijų forume taip pat pateikite savo pasiūlytų išteklių pagrindimą tikslo, licencijos, kokybės ir 
kitų naudingų aspektų atžvilgiu. 
Užduoties trukmė: apie 1 val. 30 min 
 
9.3. Suraskite ir adaptuokite AŠI savo e. veiklai 
4 modulyje projektavote e. veiklą. Kaip jau žinote, labai svarbu, kad veikla sudomintų besimokantįjį, 
paskatintų jį įsitrauktį ir atlikti užduotį.Tam gali pasitarnauti "paruošiamosios veiklos". Mokymosi 
ištekliai, kuriuos pateiksite besimokantiesiems, gali būti paruošiamoji veikla. Taip pat ir 6.2 veikloje 
akcentavome tinkamų išteklių parinkimo svarbą, kad galėtume pasiekti suformuluotus mokymosi 
tikslus. 
Jūsų užduotis: 
1) suraskite internetinį išteklių, pažymėtą teise modifikuoti (prašome patikrinti, kuri iš Kūrybinių 
bendrijų licencijų tai leidžia daryti), kuris gali būti naudingas jūsų 4 modulyje sukurtai e. veiklai. 
Teorinėje šio modulio medžiagoje yra pateiktas atvirų švietimo išteklių (AŠI) saugyklų bei AŠI paiškos 
sistemų sąrašas. Pasirinkite keletą saugyklų iš šio sąrašo ir raskite jose medžiagą, kuri gali būti 
naudinga jūsų e. veiklai. 

http://evet2edu.eu/moodle/$@GROUPSELECTVIEWBYID*240@$
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3714
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3709
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2) adaptuokite pasirinktą AŠI, kad jį galėtumėte naudoti jūsų sukurtoje e. veikloje.  Pakeitimo pobūdį 
ir apimtį galite nuspręsti patys - galite atlikti tiek elementarius, tiek esminius pakeitimus. Galite ištrinti 
dalį turinio ir parašyti naują skyrių arba galite pakeisti tik keletą žodžių ir įterpti naujus garso ar vaizdo 
įrašus. 
3) įkelkite nuorodą į surastą AŠI ir prisekite adaptuotą jo versiją modulio forume. Parašykite savo 
nuomonę apie tai, kaip atviras švietimo turinys yra lokalizuojamas ir kaip AŠI kūrimas palengvina 
darbą. Forumo diskusijoje galite aptarti šiuos klausimus: 
Kokias modifikacijas atlikote surastai AŠI medžiagai?  
Kaip turinys yra pritaikomas (lokalizuojamas) individualiame ir institucijos lygmenyje ir kokie šio 
proceso privalumai? 
Ar lokalizacija yra tik esamos medžiagos adaptavimo vietinėms sąlygoms procesas? Ar tai taip pat 
naujos medžiagos kūrimo metodologija? 
Jei AŠI saugyklose randate įdomios informacijos, prašome pasidalinti ja modulio diskusijų forume. 
Jei turite abejonių dėl jūsų rastos medžiagos autoriaus teisių apsaugos, pasidalinkite savo 
abejonėmis modulio diskusijų forume. 
Užduoties trukmė: apie 45 minutės 
 
9.4. Bendrinkite savo išteklius internete kaip AŠI 
8 modulyje sukūrėte vaizdo įrašą ir patalpinote jį YouTube. Tikriausiai nebendrinote savo sukurto 
darbo pagal atvirų švietimo išteklių sąlygas, o pasirinkote standartinę YouTube licenciją. Dabar 
pabandykite pasidalinti savo sukurtu įrašu su kitais atviresnės prieigos būdu. 
Šio modulio teorinėje dalyje pateikėme sistemų, kuriose galite dalintis savo ištekliais, suteikiant jiems 
Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licenciją, sąrašą. Pagalvokite, ar norėtumėte pasidalinti 

savo 8 modulyje sukurtu vaizdo įrašu ar medžiaga iš šio modulio 9.3 veiklos. Pagal jūsų sukurto 
šaltinio tipą iš sąrašo parinkite atitinkamą dalinimosi internetiniais šaltiniais sistemą. Pasirinkite 
Creative Commons licenciją jūsų parengtai medžiagai. Tam gali padėti šis paveikslas:  

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3715
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3715
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3715
http://evet2edu.eu/moodle/mod/assign/view.php?id=3710
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Trumpai užrašykite 9 modulio forume savo svarstymus, kokie gali būti privalumai ir trūkumai 
bendrinant AŠI turinį. Taip pat prašome paaiškinti, kodėl pasirinkote būtent tą licenciją savo turiniui? 
Užduoties trukmė: apie 30 minučių.  
 
9.5. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite devintojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Ką manote apie įgytą patirtį panaudojant šaltinius kitiems tikslams ir dalinimąsi jais internete? 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3715
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Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Ar ši patirtis naudinga jūsų profesinio mokymo(si) praktikoje? Ar sugebėsite dalintis savo sukurtais 
ištekliais internete? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Ar matote galimybių jūsų profesinio mokymo kurse panaudoti kitų asmenų parengtus ir internete 
pasiekiamus išteklius? 
Užduoties trukmė: apie 20 minučių. 
 
9.6. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje. 
Užrašykite 9 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į 

kompetencijų lentelę: 

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus: 
1) momentines ekrano kopijas/nuorodas į grupės diskusijų forumą, 
2) nuorodas į įdomius įrankius ar AŠI saugyklas, naudingus profesinio mokymo(si) kontekste, 
3) nuorodas į išteklius, kuriais dalijotės internete, 
4) refleksiją apie AŠI profesinio mokymo(si) kontekste, 
5) nuorodas į kitus įdomius atradimus šiame modulyje, kuriais norite pasidalinti. 
Užduoties trukmė: apie 15 minučių. 
 
Grupių diskusijų forumas(9 modulis) 
Šis forumas skirtas: 
• grupės narių diskusijoms 
• išteklių arba nuorodų į juos įkėlimui 
• pasiūlytų išteklių pagrindimui 
Norėdami parašyti žinutę forume viršutiniame dešiniajame kampe šalia "Matomos grupės:" pasirinkite 
savo grupę, tuomet spauskite "Pridėti naują diskusijų temą" arba atsakykite į jau esantį įrašą. Jūs galite 
rašyti tik į savo grupės diskusijų giją, o kitų grupių įrašus galite tik skaityti. 
 
9 modulio diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 
• nuorodos į surastą AŠI bei adaptuotos jo versijos įkėlimui bei diskusijai apie AŠI adaptavimą 

(lokalizavimą) 
• pasirinktos licencijos savo kūriniui pagrindimui bei diskusijai apie dalinimąsi AŠI 
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10 Modulis. Kuratoriaus vaidmuo 

 
 

1. Mokymasis 10 modulyje 

Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų organizuoti savo kaip e. mokymosi kuratoriaus darbą profesinio 
rengimo srityje, taip pat plėtoti gebėjimą įvertinti savo gebėjimus. Šiame modulyje taip pat 
apibendrinsime visą kursą. 
Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite: 
• paaiškinti nuotolinio mokymosi kurso kuratoriaus vaidmenį ir kompetencijas; 
• organizuoti e. mokymosi kurso kuravimą; 
• įvertinti kuravimo gebėjimus; 
• vizualizuoti daromos pažangos duomenis. 
Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas: 
• perskaitysite modulio medžiagą; 
• įvertinsite ir palyginsite savo, kaip e. mokymosi kurso kuratoriaus, gebėjimus; 
• į virtualią aplinką įkelsite modulio grafikus su komentarais; 
• įvertinsite savo padarytą pažangą; 
• atrinksite įrodymus ir užpildysite 10 modulio metu įgytų kompetencijų lentelę; 
• parašysite trumpą refleksiją. 

 

2. Įvadas 

Mokytis savarankiškai, kai niekas tau nepadeda, neatsako į tavo klausimus, nepasidalina su tavimi 
idėjomis, yra sunku. Šiek tiek paramos galite sulaukti iš savo bendramokslių, tačiau kuratoriaus 
buvimas mokantis virtualiai yra pats svarbiausias dalykas. Kuratoriaus vaidmuo skiriasi nuo mokytojo 
vaidmens tradicinėje klasėje. Eksperto, turinčio išsamesnių žinių šia tema, vaidmuo yra tik vienas iš 
daugelio internete teikiamo kurso kuratoriaus vaidmenų. Kuratorius turi ne tik perduoti savo žinias, 
bet ir kurti erdvę veikloms ir šaltiniams, kurie padės kurso dalyviams įgyti kompetencijų. Kompetencijų 
plėtojimas yra itin svarbus dėstant profesinio rengimo dalykus, kurių metu besimokantieji turi įgyti 
praktinių gebėjimų, operacinių žinių ir tapti kompetentingais darbuotojais savo darbo srityje. 
Gilly Salmon, e. mokymosi praktikas (daugiau apie jo darbą skaitykite svetainėje All Things in 

Moderation, nuoroda į http://www.atimod.com/), apibrėžia penkias pagrindines e. kuratoriaus 
kompetencijas. Jos visos buvo įtrauktos į 1 modulio kuratoriaus savęs įvertinimo anketą. 
• Proceso virtualioje aplinkoje supratimas. Žinojimas, kad mokymasis internetiniame kurse 
reikalaują šiek tiek kitokių nei tradicinėje klasėje metodų. Gebėjimo priderinti tradicinę mokymo formą 
kitame kontekste. Žinių kaip taikyti specifinius virtualios aplinkos teikiamus pranašumus ir kaip 
susidoroti su suvaržymais ar apribojimais. 
• Techniniai gebėjimai, suprantami kaip susipažinimas su įrankiais ir ypač  gebėjimas surasti tas 
funkcijas, kurios gali būti naudingi e. mokymuisi. E. mokymesi galite naudoti daug taikomųjų programų 
ir paslaugų, kurios buvo sukurtos ne edukaciniais tikslais, tačiau reikia atrasti jų teikiamas potencialias 
galimybes. 
• Virtuali komunikacija. Žinojimas apie uždelsto laiko komunikaciją ir jos skirtumus nuo 
akivaizdžios komunikacijos. Gebėjimas bendrauti natūraliai ir efektyviai. 
• Sričiai specifinės kompetencijos. Žinojimas, kur rasti geriausią mokymosi medžiagą, 
atitinkančią kurse apibrėžtus tikslus ir veiklos lygmenį. 
• Asmeninės kompetencijos. Teigiamas požiūris ir motyvacija darbui ir jūsų, kaip kuratoriaus, 
tobulėjimui. Nėra prasmės įsitraukti į užduotį, kuri jūsų visai nedomina. 
Alternatyviai, galima apibrėžti keturis pagrindinius vaidmenis: 

http://www.atimod.com/
http://www.atimod.com/
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3652
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• Pedagoginis vaidmuo: parama mokymosi procesui, bet ne žinių „perdavimas“ į dalyvių galvas. 
Specifinės užduotys: 
• gairių, nurodymų teikimas, 
• grįžtamojo ryšio teikimas, 
• patarimų teikimas, 
• vertinimas, 
• motyvavimas, 
• interakcijos tarp besimokančiųjų ir kurso medžiagos koordinavimas, 
• diskusijų kontroliavimas, inicijuojant ir moderuojant jas. 
• Techninis vaidmuo: norint sugebėti  efektyviai dalyvauti e. mokymosi kurse kuratorius turi 
būti įgijęs bazinius darbo su kompiuteriu, darbo internete ir virtualioje mokymosi aplinkoje gebėjimus. 
Ypač kurso pradžioje kuratoriui reikia dažnai teikti techninę paramą, padėti kurso dalyviams prisijungti, 
orientuoti juos kaip dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje. 
• Organizacinis vaidmuo. E. mokymasis akcentuoja savarankišką darbą ir besimokančiojo 
iniciatyvą, bet tai nereiškia, kad jie turi būti palikti savieigai. Kuratorius turėtų padėti dalyviams ugdytis 
savarankiško darbo organizavimo bei vadovavimo savo darbo procesui gebėjimus, taip pat teikti 
paramą kuriant mokymosi aplinką, tokią kaip grupės formavimas, vienas kito pažinimas ir t.t. Mokytojo 
užduotys susideda iš: 
• kurso dalyvių veiklos kontroliavimo; 
• asmeninio kontaktavimo su pernelyg ilgai neaktyviais kurso dalyviais; 
• pagalbos tiems, kuriems reikia pasivyti kitus nagrinėjant medžiagą; 
• darbo atlikimo terminų nustatymo ir privertimo laikytis nustatytų terminų;  
• darbo virtualioje mokymosi aplinkoje organizavimo (tam tikros tvarkos diskusijų forumams 
suteikimo, logistinių problemų sprendimo, ir t.t.). 
• Socialinės funkcijos vaidmuo. Mokymasis yra socialinė veikla; kaip ir mūsų kurse, kuris 
pagrįstas komunikacija. Todėl viena iš svarbiausių funkcijų, kurias turi atlikti kurso mokytojas yra 
socializacija, žmonių, kurie iš tikrųjų yra nepažįstami vienas kitam, privertimas efektyviai komunikuoti 
virtualioje erdvėje, dinamiškos individų grupės sudarymas bendram mokymuisi. Saugi ir draugiška 
mokymosi aplinka skatins mokymosi proceso dalyvius pasidalinti savo refleksijomis, patirtimi ir 
žiniomis su kitais. 
Profesiniame rengime kuravimas taip pat reiškia mokymosi per pokalbius organizavimą, per realaus 
pasaulio problemų sprendimą, per klausinėjimą, ekspertinį demonstravimą ir paskaitų skaitymą. 
Tam tikro specifinio gebėjimo išmokimas ir tapimas kompetentingu reikalauja daug bandymų, 
neišvengiant klaidų, tačiau tai yra įprastas dalykas realiame problemų sprendimo pasaulyje.  
Pagalba profesiniame rengime apima daugelį dalykų, įskaitant ir šiuos: 
• Akcentavimą, kad darbo vieta taptų pasmingu mokymosi kontekstu. 
• Skatinimą praktinių ir savarankiškų mokymosi veiklų, kurios leistų besimokantiesiems 
praktiškai taikyti mokymosi metodus, reikalaujančius ir mąstymo, ir veiklos atlikimo. 
• Suteikimą besimokančiajam progų bendradarbiauti ir vesti derybas, sprendžiant klausimus, 
susijusius su jų mokymosi ir įvertinimo procesais. 
• Besimokančiojo kaip naujų žinių ir gebėjimų kūrimo „bendraautoriaus“ vaidmens supratimą. 
• Pripažinimą, kad besimokančiojo ankstesnės žinios ir gyvenimo patirtis yra vertingas naujų 
žinių ir gebėjimų konstravimo pagrindas (nors ši patirtis kartais gali ir riboti). (Smith, P., Blake, D., 2005) 
Profesinio rengimo e. mokymosi kurso kuratoriaus, kaip ir kurso rengėjo, užduotis yra pasiekti, kad šios 
sąlygos būtų užtikrintos ir virtualioje aplinkoje.  

 

3. Laiko valdymas 
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Laiko valdymas yra labai svarbi internetinio kurso kuratoriaus veiklos funkcija. E. kuratorius susiduria 
su specifiniais iššūkiais: jis turi suderinti akademinį gyvenimą  auditorijoje su atsakomybėmis dirbant 
virtualioje aplinkoje. Žemiau pateiktame tekste rasite strategijų kaip planuoti jūsų, kaip kuratoriaus, 
internetines veiklas.  
Nors e. mokymasis aprašomas kaip 24/7 veikla, tai nereiškia, kad jūs turite būti pasiekiamas visą parą. 
Jūsų teisė nuspręsti, kiek laiko galite skirti, kad kurso tikslai būtų pasiekti. 
PROJEKTAVIMO ETAPAS 
Nuspręskite, kiek laiko (kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę) jūs norėsite, kad dalyviai ir jūs pats 
praleistumėte virtualioje kurso aplinkoje. Atsižvelkite ne tik į jūsų motyvaciją, bet ir į išorinius 
veiksnius, tokius kaip darbo internete derinimas su darbu ne internete, atostogų laikotarpius. 
Nepakankamas laiko įvertinimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių klaidų, kurios sąlygoja frustraciją 
ir sukelia dar daugiau darbo. Planuokite naudoti tokius įrankius, kurie jums padės valdyti laiką, 
naudokite kalendorius ir apmąstykite veiklą iš anksto  
• Investuokite laiko į paramos parengimą: problemų neišvengsime, bet jas galime numatyti. 
Nepagailėkite šiek tiek laiko ir paruoškite paramą kurso dalyviams (pvz., Kurso gaires, DUK (dažnai 
uduodamų klausimų sąrašas), gerai suplanuota kurso struktūra ir elementai). Tai gali sumažinti 
klausimų ir pastabų srautą ir sutaupyti laiko. Jei kursą teikiate kelioms grupėms, ši investicija atsipirks 
daugeriopai. 
• Sukurkite turinį, kurį galima naudoti ne vieną kartą. Archyvuokite savo komentarus, pvz., 
forumų diskusijų santraukas. Negalėsite jų visų panaudoti, bet kai kurie fragmentai gali būti labai 
naudingi ir panaudojami ne vieną kartą. Kurso vadove pateikiame pakartotinio naudojimo turinio 
pavyzdį. 
KURAVIMO ETAPAS 
• Dirbkite sistemingai. Reguliariai atsakykite į žinutes (maksimum 2 dienos). Kai laukiate, kad 
kiekvienas atsakytų, akivaizdu, kad šį laiką galima pratęsti, bet jūsų reguliarus dalyvavimas yra būtinas. 
Padalinkite savo darbą į mažesnes dalis, taip bus lengviau jį užbaigti ir jums, ir jūsų mokiniams. 
• Skatinkite dalyvius dirbti sistemingai, nes tai atneš naudos visiems. Jei kiekvienas pateiks savo 
atliktas užduotis laiku ar dalyvaus diskusijoje, jums reikės tik vieną kartą įdėti pastangų rengiant jų 
įvertinimą. Nereikės vėl grįžti ir skaityti, ką kiti jau parašė tik dėl to, kad suteiktumėte grįžtamąjį ryši 
tam, kuris vėluoja. 
• Reguliariai būkite internete. Galite tam paskirti dienos tvarkaraštyje turimą laisvo laiko tarpą. 
• Išmokite įrankius. Naudokite tik tą programinę įrangą, kurią gerai žinote. Naudokite 
taikomąsias programas, kurios pagreitina jūsų darbą. 
• Rašykite. Tai užima didelę kuratoriaus darbo dalį. Pasirenkite standartinius įrašus, jei dažnai 
kuruojate kursus. 
• Suformuokite grupę. Tai padidina jūsų ir kurso dalyvių efektyvumą. Jei grupė aktyvi, tokios jau 
suformuotos grupės organizavimas nereikalaus didelių pastangų. Gali taip atsitikti, kad jie patys 
išsispręs savo problemas dar prieš jums įsiterpiant į problemos sprendimo procesą. 

 

4. Veiklos 

10.1. Įvertinkite, kiek laiko reikėjo jūsų darbui atlikti 
Projektuojant šį kursą, mes paskaičiavome, kad vidutiniškai per savaitę besimokantysis turėtų dirbti 
keturias valandas. Laikas buvo paskirstytas kiekvienam moduliui ir veiklai ir turėdami tai omenyje 
atrinkome mokymosi išteklius ir projektavome veiklas. 
Aptarkite, ar mūsų paskaičiavimai buvo teisingi. Jei ne, kurios veiklos buvo netiksliai apskaičiuotos? 
Kiek laiko praleidote darbui šiame kurse? Dėl kokios priežasties turėjote dirbti daugiau ar mažiau, nei 
mes buvome paskaičiavę? Kokias išvadas galite pasidaryti savo ateities praktikai? 
Pasidalinkite savo pastebėjimais šio modulio diskusijų forume. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/book/view.php?id=3630
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3763
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Užduoties trukmė: apie 45min 
 
10.2.  Užpildykite savęs vertinimo klausimyną 
Tokį klausimyną pildėte 1 modulyje, dabar paprašysime vėl atsakyti į tuos pačius 30 teiginių, apimančių 
5 pagrindines kompetencijas, kurios būtinos norint kuruoti kursą virtualioje aplinkoje. Dabar jūsų 
užduotis bus palyginti šiuos du klausimynus ir pamąstyti apie savo tobulėjimą nuo kurso pradžios iki 
pabaigos, t.y. 10 modulio. 
Atsakymų tipai: 
T – šis teiginys apibūdina mane, 
? – negaliu atsakyti 
N - šis teiginys manęs neapibūdina 
Trukmė: 10 minučių 
 
Anketa: 
NUOTOLINIŲ PROCESŲ SUPRATIMAS 
31. Esu ankščiau dalyvavęs nuotolinio mokymosi kursuose  T/?/N 
32. Galiu išvardinti nuotolinio mokymo ir mokymosi privalumus T/?/N 
33. Išmanau su nuotoliniu mokymusi susijusius įrankius ir technologijas T/?/N 
34. Galiu motyvuoti ir organizuoti darbą grupėje bei bendradarbiauti internete  T/?/N 
35. Galiu sukurti ir kuruoti nuotolinio mokymosi kursus  T/?/N 
36. Galiu taikyti įvairias nuotolinio mokymosi priemones ir metodus  T/?/N 
TECHNOLOGINIAI GEBĖJIMAI 
37. Išmanau pagrindinius internetinius įrankius  T/?/N 
38. Išmanau nuotoliniam mokymuisi skirtą programinę įrangą  T/?/N 
39. Galiu vertinti taikomąsias programas pagal jų tinkamumą nuotoliniam mokymuisi  T/?/N 
40. Esu susipažinęs su taikomosiomis programomis ir jų funkcijomis, kurios padeda vertinti 
besimokantįjį  T/?/N 
41. Technologijos trukdo mano nuotoliniam mokymuisi  T/?/N 
42. Naudodamas skirtingus įrankius galiu susikurti nuoseklią mokymosi aplinką  T/?/N 
NUOTOLINIS BENDRAVIMAS 
43. Išmanau ir naudoju interneto etiketą  T/?/N 
44. Galiu parašyti asmeninę ir viešą internetinę žinutę  T/?/N 
45. Jaučiuosi laisvai bendraudamas internete  T/?/N 
46. Galiu motyvuoti kitus, kad jie būtų aktyvūs internetinėje aplinkoje  T/?/N 
47. Galiu remtis įvairiomis kitų dalyvių patirtimis ir požiūriais  T/?/N 
48. Galiu atskirti emocijas ir turinį internetinėse diskusijose  T/?/N 
49. Nereaguoju itin jautriai į agresyvius ir prieštaringus pasisakymus (provokacijas) diskusijų 
forumuose  T/?/N 
KONKREČIOS SRITIES KOMPETENCIJOS 
50. Jaučiuosi jaukiai savo srityje ir galiu dalintis savo žiniomis su kitais  T/?/N 
51. Žinau įdomių šaltinių susijusių su tuo dalyku/sritimi, kurią mokau  T/?/N 
52. Žinau įdomių temų, kurios besimokančiuosius gali įtraukti į įdomią diskusiją  T/?/N 
53. Galiu objektyviai ir kompetentingai vertinti nuotolinio mokymosi kurso besimokančiuosius 
T/?/N 
54. Galiu įvertinti, ar konkretus internetinis šaltinis yra tinkamas kursui, kurį mokau  T/?/N 
55. Galiu pakoreguoti ir plėtoti tam tikrą kurso temą, atsižvelgdamas į dalyvių indėlį  T/?/N 
ASMENINĖS SAVYBĖS IR POŽIŪRIAI  
56. Aš noriu mokyti nuotoliniu būdu  T/?/N 
57. Galiu prisistatyti internete kaip realus žmogus  T/?/N 
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58. Nebijau išbandyti naujus įrankius bei imtis naujų veiklų internete  T/?/N 
59. Tikrai patinka mokytis ir mokyti nuotoliniu būdu  T/?/N 
60. Galiu priversti žmones vienus iš kitų pasimokyti nuotolinio mokymosi aplinkoje  T/?/N 
 
10.3.  Nubraižykite grafiką 
Atskaitos tašku imdami 1.7 veikloje (1 modulyje) ir 10.2 veikloje užpildytus savęs įsivertinimo 

klausimynus, parenkite du grafikus, kurie iliustruoja ir palygina jūsų pažangą kurse. Įkelkite šiuos 
grafikus į modulio forumą kartu su savo reflektyviais komentarais. Kaip vertinate savo pažangą? 
Kuriuos iš šių kuratoriaus gebėjimų išsiugdėte, kuriuos patobulinote, o kuriuos vis dar reikia tobulinti? 
Kurios kurso veiklos labiausiai leido jums tobulėti? Kurie kuratoriaus gebėjimai, jūsų nuomone, bus 
labiausiai naudingi dėstant savo (profesinio) mokymo dalyką virtualioje aplinkoje? 
Grafikų pavyzdys:  

 
 

Prieš kursą Po kurso 
Grafikai iliustruoja kurso dalyvio atsakymus procentine išraiška: „Taip” (T), „Ne” (N) ir „Nežinau” (?), 
pateiktus pildant savęs įvertinimo klausimynus prieš mokantis šį kursą ir pabaigus kursą. 
Užduoties trukmė: apie 30 minučių 
 
10.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste 
Apmąstykite dešimtojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo 
tinklaraštyje. 
Kokią patirtį norite apmąstyti? 
Pagrindinių kuratoriaus kompetencijų savęs įvertinimo klausimyno rezultatai. 
Kodėl ši patirtis man svarbi? 
Kaip žinojimas apie pagrindinius kuratoriaus gebėjimus gali padaryti mano mokymą efektyvesniu? Ar 
yra kokie gebėjimai, kurie būtų itin svarbūs dėstant profesinio rengimo dalykus? 
Ką toliau ketinu daryti? 
Kokiu būdu panaudosite pagrindinius kuratoriaus gebėjimus ir laiko valdymo principus siekiant 
patobulinti savo profesinio rengimo dalykų dėstymo praktiką? 
Užduoties trukmė: apie 20 min. 
 
10 modulio diskusijų forumas 
Šis forumas skirtas: 

• aptarti užduotims atlikti numatytą laiką. Norėdami parašyti žinutę paspauskite ant diskusijos 
"Įvertinkite užduotims atlikti numatytą laiką" ir "Atsakymas" pirmoje kuratorės žinutėje. 
• įkelti grafikus, iliustruojančius jūsų pažangą kurse ir pakomentuoti juos. Norėdami parašyti 
žinutę paspauskite ant diskusijos "Jūsų pažanga kurse" ir "Atsakymas" pirmoje kuratorės žinutėje. 

http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3652
http://evet2edu.eu/moodle/mod/questionnaire/view.php?id=3759
http://evet2edu.eu/moodle/mod/forum/view.php?id=3763
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija 

negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
 
 

 
  
 

 
Šis kūrinys yra licencijuojamas kūrybinių bendrijų licencija -  Creative Commons Attribution 3.0 Licence Unported 

  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

	Turinys
	Įvadinis modulis
	1 Modulis. Įvadas ir susipažinimas
	2 Modulis. Kompetencijų tobulinimas
	Module 3. Susipažinimas su e. mokymusi
	Module 4. E. veiklų projektavimas
	5 Modulis. Motyvacija
	6 Modulis. Darbas grupėje
	7 Modulis. Diskusijų forumo moderavimas
	8 Modulis. E. mokymosi išteklių kūrimas
	9 Modulis. Internetinių šaltinių naudojimas, vertinimas bei dalinimasis
	10 Modulis. Kuratoriaus vaidmuo

