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Šis projektas bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už 
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Sąlygos:
• Turėti prieigą prie 

kompiuterio/nešiojamojo 
kompiuterio/planšetės bei internetą. 

• Žinios, kaip įdiegti programinę 
įrangą ir programėles minėtuose 
įrenginiuose, taip pat išmaniajame 
telefone. 

• Susipažinti su pagrindiniais visų šių 
įrenginių naudojimo būdais.

• Žinios, kaip naudotis internetine 
kamera ir mikrofonu.

• Susipažinti su interneto naudojimu.
• Būti pasiruošus išmokti naujų 

mokymo metodų bei susipažinti su 
naujais įrankiais. 



Modulio uždaviniai:

• gebėti organizuoti nuotolines 
pamokas naudojant 
skaitmeninius įrankius: dalintis 
lenta, dokumentais, failais, kurti 
užduotis ir pan.;

• kurti žaidimus, kurie sustiprintų ir 
paįvairintų mokymąsi;

• plėtoti vertinimo veiklą naudojant 
skaitmeninius įrankius, 
palengvinančius nuotolinių 
pamokų kūrimą

Mokymosi tikslai:Šio modulio tikslas – kuo geriau 
išnaudoti kai kuriuos skaitmeninius 
įrankius, skirtus užsiėmimų 
vedimui. Mes pasirinkimome tris 
skirtingus įrankius:

• Bendradarbiavimo-komunikaci
niai

• Įtraukimo
• -Įvertinimo



Modulio uždaviniai:
Mokymosi rezultatai:
Tikimasi, kad suaugusiųjų švietėjai, baigę šį modulį:
• Susipažins su įvairiais skaitmeniniais įrankiais, kurie pagyvins 

nuotolinį/mišrų mokymąsi;
• Gebės ieškoti neįtrauktų į sąrašą programėlių ir programinės įrangos, kuri 

geriausiai atitinka  mokinių ir jūsų poreikius;
• Derins įvairius įrankius, kad išnaudotų visas galimybes nuotolinių/mišrių 

pamokų metu;
• Įtrauks savo mokinius ir stengsis, kad nuotolinis mokymasis būtų kuo 

malonesnis, naudojant įvairius skaitmeninius įrankius;
• Įvertins savo mokinius skaitmeninėje mokymosi aplinkoje.



Bendradarbiavimo 
– komunikaciniai 
įrankiai

Bendradarbiavimas kasdien 
tampa vis svarbesnis 
inovacijoms. Įrankių, kurie 
leidžia mokytojams efektyviai 
bendrauti ir ugdyti kolektyvinį 
intelektą, naudojimas  
garantuoja geresnius 
rezultatus.



Pasak Brindley, Walti ir Blaschke (2009), mokymasis internetu 
turėtų suteikti:

„galimybę bendrauti ir užmegzti naujus ryšius. Kokybiškos 
mokymosi aplinkos apima galimybes mokiniams užsiimti 
interaktyvia veikla su bendraamžiais; Įrodyta, kad tokia aplinka 
prisideda prie geresnių mokymosi rezultatų, įskaitant mąstymo 
įgūdžių ugdymą. “ 



Įtraukimo įrankiai
Mokiniams dalyvauti nuotoliniame ir mišriame mokyme gali būti 
sunku. Tačiau tai paskatina švietėjus naudoti naujus įrankius, 
siekiant labiau įtraukti studentus. Jei sukursite aplinką, kurioje būsite 
lengvai pasiekiami, supratingi ir paslaugūs, jūsų mokiniai bus atviresni 
ir labiau motyvuoti bendrauti. Atvirumas taip pat padės mokiniams 
geriau įsiminti tai, ką išmoko. Užmegzdami ryšį su savo mokiniais 
padidinsite jų įsitraukimą į nuotolinį mokymąsi. 



Įvertinimo įrankiai
Švietimo ekspertų teigimu, vertinimas 
naudingas ir mokytojams, ir mokiniams:
● Mokytojams, nes jie turi galimybę 
perteikti mokiniams mokymosi tikslus ir 
lūkesčius bei gali patikrinti naudojamų 
mokymo metodų efektyvumą.
● Besimokantiesiems vertinimas gali būti 
teigiamas motyvatorius, padedantis įvertinti 
savo pastangas pažymiais, ir verčia peržiūrėti 
ankstesnes mokymosi temas, įtvirtinti tai, ką 
išmoko.
According to education experts, assessment 
is useful for both teachers and students:



Žodynas
MIŠRUS MOKYMASIS - mokymosi stilius, kai mokiniai mokosi 
elektroninėje ir fizinėje erdvėje.

ATVIRKŠTINE KLASĖ – tai tam tikras mišrus mokymasis, kai 
mokymasis „tradiciškai buvo atliekamas klasėje, dabar vyksta 
namuose, o tai, kas tradiciškai buvo namų darbai, dabar atliekami 
klasėje“ (Bergmann & Sams, 2012). Taikant šį metodą įprastai 
mokiniai namuose pažiūri nufilmuotą mokytojo paaiškinimą tam 
tikra tema, o tada, atėję į klasę, pritaiko įgytas žinias praktiškai. 



Žodynas
SKAITMENINIAI ĮRANKIAI - tai mokomosios programos, svetainės ar 
internetiniai ištekliai, skatinantys aktyvų mokymąsi, žinių kaupimą ir 
tyrinėjimą mokymo ir mokymosi procese. 

BENDRADARBIAVIMO ĮRANKIAI - tai programėlės, programinė 
įranga arba platformos, kurios padeda įmonėms ir jų žmonėms 
supaprastinti kūrybinį procesą ir efektyviau dirbti kartu. 

ĮTRAUKIMO ĮRANKIAI - įrankiai, padedantys efektyviau bendrauti su 
mokiniais ir suaktyvinti bendravimą tarp pačių mokinių.



Patarimai tolesniam skaitymui
• Brindley and Walti (2009) Creating Effective Collaborative Learning Groups in an 

Online Environment https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847776.pdf 
• Group work: Using cooperative learning groups effectively 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-usin
g-cooperative-learning-groups-effectively/

• Arden, M. (2021) The 20 Best Tools for Virtual and Distance Learning 
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/

• Thompson, S. (2017) 7 Online Communication Tools That Can Help You 
Collaborate In Your eLearning Teams 
https://elearningindustry.com/7-online-communication-tools-collaborate-elearning-tea
ms 

• Gupta, P. (2016) Tools, Tips & Resources Teachers Must Know to Learn About 
Gamification of Education 
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education

• Essential Gamification Tools 
https://educationalresources.online/essential-gamification-tools/

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education


Patarimai tolesniam skaitymui

• Reissman, H. (2018) 7 smart ways to use technology in the classroom 
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/

• Miller, M. (2019) 30 interactive Google Slides activities 
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excite
ment/

• TeachThought Staff (2012) How Deeper Learning contributes to Digital Learning 
https://www.teachthought.com/technology/digital-learning-tools-function/

Kviečiame apsilankyti mūsų projekto duomenų bazėje. Keletas naudingų 
šaltinių:

https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/


Ačiū!

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


