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Šis projektas bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už 
bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 



Apie projektą
T4T – Tools4Teaching in Digital Education 
Settings (liet. Mokymo įrankiai nuotoliniam 
ugdymui) projekto tikslas – padėti suaugusiųjų 
švietėjams ir formaliojo bei neformaliojo 
švietimo atstovams veiksmingai pereiti prie 
nuotolinio ugdymo ir suteikti tokio paties lygio 
besimokančiųjų sąveiką bei „žmogišką“ 
patirtį, kaip ir fizinėje aplinkoje. 
Bendras projekto tikslas – sustiprinti 
suaugusiųjų švietėjų ir mokymo specialistų 
gebėjimus kurti ir išlaikyti efektyvią grupės 
dinamiką skaitmeninio švietimo aplinkoje, kad 
būtų geriau įtraukiami besimokantys 
internetu. 



Modulio uždaviniai

❖ suteikti švietėjams žinių apie mokymosi 
aplinkas ir modelius, jų esmę, tipologiją ir 
taikymą;

❖ padėti švietėjams aiškiai atskirti ir 
analizuoti mišraus, hibridinio ir 
kontaktinio mokymosi modelių 
privalumus ir trūkumus;

❖ suteikti švietėjams mokymo strategijų 
atsižvelgiant į įrodymais pagrįstą 
informaciją apie mokymosi aplinkas ir jų 
specifiką;

;

❖ padėti švietėjams kurti mokymosi 
aplinką, kuri būtų pritaikyta 
kiekvienam, saugi ir veiksminga tam 
tikrame ugdymo/mokymo kontekste.



Mokymosi rezultatai (1)

Baigę šį modulį švietėjai:

Įgis žinių apie mokymosi aplinkas ir modelius, jų esmę, tipologiją ir pritaikymą;

Sužinos mokymosi strategijas atsižvelgiant į įrodymais pagrįstą informaciją apie mokymosi aplinkas 
ir jų specifiką; 

Gebės aiškiai atskirti ir analizuoti mišraus, hibridinio ir kontaktinio mokymosi modelių privalumus ir 
trūkumus;

Gebės sukurti mokymosi aplinką, kuri būtų pritaikyta, saugi ir veiksminga tam tikrame 
ugdymo/mokymo kontekste;



Mokymosi rezultatai (2)

Baigę šį modulį švietėjai:

Baigę šį modulį švietėjai gebės sukurti formaliojo ir neformaliojo švietimo srities specialistų ir 
mokymo teikėjų tinklą, išmanančių, kaip užtikrinti tą patį besimokančiųjų sąveikos ir įsitraukimo 
lygį tiek nuotolinėje, tiek fizinėje mokymosi aplinkoje;

Šis modulis padės skatinti tarpsektorinį ir tarptautinį šalių partnerių bendradarbiavimą bei aktyvų 
keitimąsi patirtimi ir pamokomis tarp formalaus ir neformalaus švietimo paslaugų teikėjų.

Gebės sukurti mokymosi aplinką, kuri būtų pritaikyta, saugi ir veiksminga tam tikrame 
ugdymo/mokymo kontekste;



1 tema: mokymosi 
aplinkų ir veiksmingos 

mokymosi aplinkos 
esmė 



Ką reiškia mokymosi 
aplinka?

● „mokymosi aplinką sudaro fizinė ir skaitmeninė aplinka, 
kurioje besimokantieji vykdo savo veiklą, naudodami visus 
įrankius, dokumentus ir kitas toje aplinkoje esančias 
priemones. Be fizinės ir skaitmeninės aplinkos, ji apima ir 
socialinę-kultūrinę aplinką.” (Goodyear, 2001) 
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Mokymosi aplinkų funkcijos

LEIDŽIA SUPRASTI VISŲ PRIEMONIŲ, 
MEDŽIAGŲ IR VADOVAVIMO FORMŲ, 

SKIRTŲ PALENGVINTI ŽMONIŲ 
MOKYMĄSI, SĄVEIKĄ.

GALI BŪTI SUSIJUSI 
SU MIKRO LYGIU: 

KONKREČIA 
SITUACIJA ČIA IR 

DABAR.

TAIP PAT GALI BŪTI 
SUSIJUSI SU MEZO 

LYGIU: DIDESNĖMIS 
DALIMIS IR 

KONKREČIŲ 
SITUACIJŲ DERINIU.



Veiksminga mokymosi aplinka



2 tema: mokymosi 
aplinkų tipai



Tipai

Tradicinė ir virtuali

Mišri ir hibridinė

Orientuotos į  besimokantįjį; orientuotos į žinias; 
orientuotos į vertinimą; ir orientuotos į 
bendruomenę.



Mokymasis fizinėje aplinkoje

Mokymasis fizinėje aplinkoje yra tradicinis mokymasis, 
kuris vyksta asmeniškai. Tai reiškia, kad užduotys, 

diskusijos ir veikla vyksta klasėje, vadovaujant 
mokytojui.
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Virtuali mokymosi aplinka - ypatumai

MOKYMASIS GALI VYKTI ASINCHRONIŠKAI. 
ASINCHRONINIS REIŠKIA, KAD MOKINIAI GALI 
PRISIJUNGTI PRIE INTERNETINĖS KLASĖS BET 
KURIUO METU, NEPAISANT TO, AR KITI MOKINIAI 
AR MOKYTOJAS YRA PRISIJUNGĘ, AR NE.

MOKINIAI DIRBA SAVO TEMPU, ATSIŽVELGDAMI Į 
MOKYTOJO NUSTATYTUS TERMINUS. TAI SUTEIKIA 
MOKINIAMS SAVARANKIŠKUMO IR SUSTIPRINA JŲ 
ATSAKOMYBĘ.

JEI REIKIA PAGALBOS, MOKINIAI GALI SUSISIEKTI SU MOKYTOJU 
(DAŽNIAUSIAI EL. PAŠTU ARBA TELEFONU). MOKYTOJAI GALI ATSAKYTI Į 
KLAUSIMUS IR PADĖTI IŠSPRĘSTI KILUSIUS RŪPESČIUS. TAČIAU 
ATSAKYMO LAIKAS GALI VĖLUOTI, PRIKLAUSOMAI NUO TO, KADA 
MOKYTOJAS YRA PRISIJUNGĘS PRIE PLATFORMOS.



Mišri mokymosi aplinka - ypatumai

Struktūra  

Lankstumas 

Savarankiškas mokymasis 

Abipusis grįžtamasis ryšys

Savikontrolė 



3 tema: virtualios 
mokymosi aplinkos



Virtualių mokymosi aplinkų tipai

Virtuali ir nuotolinė 
mokymosi aplinka

Formali ir neformali 
mokymosi aplinka

Asmeninė ir socialinė 
mokymosi aplinka



4 tema: fizinė ir mišri 
mokymosi aplinka



Fizinė mokymosi aplinka

Fizinės mokymosi aplinkos sąvoka fizinių struktūrų atžvilgiu yra susijusi su erdvėmis, įranga 
ir įrankiais, esančiais mokykloje. Lehtinen (1997, p. 21) teigia, kad ši koncepcija peraugo į 
dar sudėtingesnę sąvoką, apimančią mokymo įrangą, informacijos šaltinius ir renginius už 
mokyklos ribų, kur mokiniai gali dalyvauti mokymosi procese tiek fiziškai, tiek virtualiai.
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Mišrus mokymasis

Tai požiūris į mokymąsi, apjungiantis kontaktinio ir 
nuotolinio mokymosi patirtį. Idealiu atveju mokiniai papildo 
vienas kitą naudodami savo stiprybes.

Mišraus mokymosi metu yra derinami kontaktiniai 
susitikimai su IT pagrįstomis ugdymo formomis.  

Šis mokymasis labiau atitinka mokinio poreikius ir leidžia 
mokytis nepriklausomai nuo laiko ir vietos. 

Tai turi pasekmių institucijoms; tai reikalauja švietimo 
pertvarkymo ir mokytojų palaikymo.



Hibridinis mokymasis

● Hibridinis mokymasis yra mokymo metodas, kai mokytojai vienu 
metu vykdo nuotolines ir kontaktines pamokas. Hibridiniuose 
mokymosi modeliuose asinchroniniai mokymo metodai gali būti 
naudojami sinchroniniam mokymui papildyti.
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Praktinis užsiėmimas (1) 

Įsivaizduokite situaciją: jūs buvote paskirtas tapti grupės, susidedančios iš 20 besimokančiųjų, 
mokytoju. Pusė grupės mokymų kursą galės lankyti gyvai, pusė – tik nuotoliniu būdu. Mokymų 
kurso trukmė – 24 mokymo valandos. Dabar turite priimti šiuos sprendimus:

Kokį komunikacijos kanalą naudosite?

Kaip užtikrinsite bendravimą tarp besimokančiųjų, kurie lankys kursus gyvai, 

ir tarp tų, kurie jungsis į kursus internetu? 

Kokiu būdu galėsite sukurti mokymosi srautą? Kodėl?

Į kokius mišraus ir hibridinio mokymosi privalumus/trūkumus turėsite 

atsižvelgti? Kodėl?



Praktinis užsiėmimas (2) 

Kokiu būdu ketinate kurti savo fizinę mokymosi aplinką?

Kokius vaidmenis atliksite kaip mokytojas įvairiuose kontekstuose (su mokiniais, kurie 

lankys kursus gyvai ir su tais, kurie lankys nuotoliniu būdu)? Kodėl?

Kaip ketinate sukurti veiksmingą mokymosi aplinką? Kodėl manote, kad tai gali būti 

veiksminga strategija?

Ar jūsų kuriama mokymosi aplinka bus orientuota į besimokantįjį; į žinias; į vertinimą 

ar į bendruomenę? Kodėl?



Ačiū už dėmesį!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


