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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 T4T projektą 

T4T – Tools4Teaching in Digital Education 
Seetings (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 ir paaiškinti 

sąvokas, susijusias su tema;
✔ padėti švietėjams suprasti savo vaidmenį ir 

elgesį virtualioje ir mišrioje mokymosi 
aplinkoje; 

✔ suteikti švietėjams naudingų įrankių ir 
patarimų, padėsiančių labiau įsigilinti į temą 
ir pritaikyti juos savo kursuose, mokymuose 
ir pan.



Numatomi mokymosi rezultatai (įgūdžiai ir 
kompetencijos)

Baigę šį modulį švietėjai 
žinos ir supras pagrindines 
sąvokas, susijusias su šio 
modulio tema. 

Baigę šį modulį švietėjai žinos 
savo vaidmenį ir elgesį virtualioje 
ir mišrioje mokymosi aplinkoje.

Baigę šį modulį švietėjai gaus 
naudingų patarimų, kurie padės 
mokyti virtualioje mokymosi 
aplinkoje.

Baigę šį modulį švietėjai 
susipažins su skaitmeniniais 
įrankiais ir veiklomis, kurie padės 
užtikrinti sėkmingą patirtį 
besimokantiesiems virtualioje 
mokymosi aplinkoje. 



Švietėjų vaidmuo ir elgesys 
virtualioje mokymosi aplinkoje

TINKAMI GIDAI

GERI LYDERIAI 

Virtualioje mokymosi aplinkoje švietėjai turėtų būti:

KIEKVIENO ASMENS IR VISOS GRUPĖS VEIDRODŽIAI

BENDRAMOKSLIAI



Švietėjų vaidmuo ir elgesys mišrioje 
mokymosi aplinkoje

TNTP reimagining teaching pateikia švietėjų vaidmenį šitaip:



Švietėjų vaidmuo ir elgesys mišrioje 
mokymosi aplinkoje

Mišrioje mokymosi aplinkoje švietėjai turėtų būti:

„BENDRAUTOJAI“ 

MOTYVATORIAI 

FASILITATORIAI 

DELEGATORIAI 



Ką gali padaryti švietėjai, kad mokiniams  suteiktų 
sėkmingą nuotolinio mokymosi patirtį?

Svarbu gauti besimokančiojo grįžtamąjį ryšį. Šiam tikslui 
švietėjai gali naudoti animuotą atsakymą naudojant 
programėles Voki ir Powtoon.

Be to, labai svarbu užtikrinti kooperatyvinį mokymąsi. „Yra 
keletas strategijų, kurias galima naudoti siekiant užtikrinti, 
kad darbas būtų bendras, įskaitant tokias strategijas kaip 
think/pair/share, jigsaw ir grupavimą (Peterson-Ahmad ir 
Keeley, 2021). Šioms strategijoms įgyvendinti yra 
naudojamos šios programos: Edublogs, Weebly for 
Education, Zoom breakout kambariai arba Google docs. 



Ką gali padaryti švietėjai, kad mokiniams suteiktų 
sėkmingą nuotolinio mokymosi patirtį?

Dar vienas naudingas patarimas švietėjams, 
siekiant užtikrinti sėkmingą patirtį – būti 
paprastiems. Svarbu įvairias instrukcijas pateikti 
kuo paprasčiau, kad kiekvienas besimokantysis 
galėtų jas suprasti. Taip pat švietėjai gali sukurti 
failą, kuriame besimokantysis ras reikiamas 
instrukcijas visų mokymų, kursų, pamokos ir kt. 
metu. 

Galiausiai svarbu, kad pati prezentacija būtų 
interaktyvi. Siekdami išlaikyti skaitytojo dėmesį ir 
sukurti interaktyvų pristatymą, švietėjai gali 
naudoti tokius įrankius kaip PearDeck Google 
Slides ir NearPod. 



Praktinės veiklos

Tai aš!
Šios veiklos metu mokiniai turi išjungti kamerą ir mikrofoną. Tada vienas žmogus 
įsijungia kamerą ir mikrofoną ir pasako apie save vieną teiginį: „Aš turiu brolį!“. 
Žmogus, turintis brolį, įsijungia fotoaparatą ir kamerą ir pasako: „Tai aš!“. Tada visi 
besimokantieji išjungia kameras ir mikrofonus ir tuomet kitas žmogus pasako teiginį 
apie save. Ši veikla puikiai tinka apšilimui ir susipažinimui.

Pastaba: 
●Kad būtų išvengta chaoso, kai žmogus nori pasakyti teiginį apie save, „pakelia ranką
“ arba švietėjas kviečia kiekvieną  pagal dalyvių sąrašą.
●Ši veikla geriausiai veikia naudojant „galerijos vaizdą“ ar panašią fuknciją, kad 
galėtumėte matyti visus dalyvius.



Praktinės veiklos
Rašyk ir rodyk
Šios veiklos metu besimokantieji turi turėti popieriaus lapą ir rašiklį. Iš pradžių 
švietėjai paprašo vienu žodžiu užrašyti, kaip dalyviai jaučiasi. Po to galima šią 
užduotį šiek tiek pasunkinti ir įpinti kūrybiškumo, paprašant mokinių apibūdinti 
savo jausmus naudojant New York Times antraštę ir galiausiai galima paprašyti 
sukurti savo antraštę, atspindinčią jų jausmus ir nuotaiką. Šios veiklos gali būti 
naudojamos mokymų, kursų, užsiėmimų ir t.t. pradžioje arba pabaigoje. Jei 
mokymai, kursai ir pan. trunka ilgiau nei vieną dieną, švietėjai gali paskirstyti šias 
užduotis kelioms dienoms. Ši veikla puikiai tinka norint gauti mokinių atsiliepimus.

Pastaba: 
●Visi besimokantieji turėtų matyti vieni kitų veidus. Tai geriausiai veikia naudojant 
„galerijos vaizdą“ ar panašią funkciją.



Žodynas
• Virtuali mokymosi aplinka - tai mokymo ir mokymosi priemonių 

rinkinys, skirtas pagerinti mokinio mokymosi patirtį, įtraukiant į 
mokymosi procesą kompiuterius ir internetą.

• Mišri mokymosi aplinka – yra mokymo ir mokymosi metodas, 
integruojantis technologijas ir skaitmenines medijas su tradicine 
veikla klasėje, suteikiant mokiniams daugiau lankstumo pritaikyti savo 
mokymosi patirtį.

• Fasilitatorius - tai asmuo, kuris didindamas grupės darbo efektyvumą 
tarp visų grupės narių, siekia padėti grupei rasti būdų išnagrinėti, 
išspręsti problemas ir priimti sprendimus.

• Humanizuoti – sužmoginti, nežmogišką dalyką paversti žmogišku. 



Žinių patikrinimas ir santrauka 

Baigę šį modulį, švietėjai, mokytojai, dėstytojai ir lektoriai sužinos, koks yra jų 
vaidmuo ir elgesys virtualioje mokymosi aplinkoje. Be to, jie gaus patarimų, 
padėsiančių pasiruošti įtraukiančioms internetinėms pamokoms ir kursams. 
Galiausiai jie gaus praktinių veiklų, kurias galės pritaikyti nuotolinėse pamokose ir 
kursuose bei, kurios padės užtikrinti besimokantiesiems įdomią nuotolinio mokymosi 
patirtį.



Patarimai tolesniam skaitymui 
(bibliografija ir nuorodos)

https://www.nytimes.com/2020/08/27/learning/7-activities-to-build-community-and-positive-classroom-culture-during-online-learning.html
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blended-and-online-learning/
https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-e-learning-and-blended-learning/
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_cov
id-19
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/
https://qs-gen.com/role-of-the-teachers-in-online-classroom-2/
https://www.youtube.com/watch?v=o6yjl67_71M
https://www.voki.com/site/aboutVoki
https://www.powtoon.com/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-en
vironment/
https://www.edutopia.org/article/4-tips-supporting-learning-home
https://www.panopto.com/blog/what-is-blended-learning/
https://www.techtarget.com/whatis/definition/virtual-learning-environment-VLE-or-managed-learning-environment-MLE
https://hotmart.com/en/blog/role-of-an-online-teacher
https://kpu.pressbooks.pub/learningtolearnonline/chapter/describe-the-role-of-an-online-instructor/
https://elearningindustry.com/7-tips-prepare-for-teaching-online
https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/03/9-strategies-for-effective-online-teaching.html

https://www.nytimes.com/2020/08/27/learning/7-activities-to-build-community-and-positive-classroom-culture-during-online-learning.html
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blended-and-online-learning/
https://www.differencebetween.com/what-is-the-difference-between-e-learning-and-blended-learning/
https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_covid-19
https://www.researchgate.net/publication/351883810_Visioning_the_role_of_teacher_to_facilitate_blended_learning_environment_after_covid-19
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/eight-roles-of-an-effective-online-teacher/
https://qs-gen.com/role-of-the-teachers-in-online-classroom-2/
https://www.youtube.com/watch?v=o6yjl67_71M
https://www.voki.com/site/aboutVoki
https://www.powtoon.com/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-an-online-learning-environment/
https://www.edutopia.org/article/4-tips-supporting-learning-home
https://www.panopto.com/blog/what-is-blended-learning/
https://hotmart.com/en/blog/role-of-an-online-teacher
https://kpu.pressbooks.pub/learningtolearnonline/chapter/describe-the-role-of-an-online-instructor/
https://elearningindustry.com/7-tips-prepare-for-teaching-online
https://www.pearson.com/ped-blogs/blogs/2020/03/9-strategies-for-effective-online-teaching.html


Ačiū už dėmesį!
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