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1.1. Ugdymo organizavimas
Nėra vieno optimalaus ar teisingo varianto. Nuotolinio ir kasdienio mokymo santykis priklauso:
•
•
•
•

nuo mokinių amžiaus,
mokinių bei mokytojų skaitmeninių kompetencijų,
turimų technologinių resursų,
finansinių išteklių.

Rekomendacijos
• Netaikyti nuotolinio mokymo dirbtinai.
• Peržiūrėti ugdymo temas ir suplanuoti, kurios gali būti organizuojamos klasėje, kurios nuotoliniu būdu.
• Į(si)vertinti galimybes dirbti nuotoliniu būdu (gebėjimus, turimas technologijas).
• Pasirinkti skaitmeninį turinį.
• Suplanuoti ir teikti pagalbą mokiniams.
• Viešinti informaciją mokyklos interneto svetainėje / aptarti komunikavimo su tėvais klausimus.

• ....

1.2. Mokymas, mokymasis ir vertinimas
• Sutinkama, kad daugelis tradicinių mokymosi metodų gali būti perkelti į virtualią erdvę, tačiau
siūloma labiau pasiteisinę metodai kaip „Apverstos klasės“ (angl. flipping classroom), interaktyvių
knygų ir pan.
• Apjungiant keletą metodų siūloma organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi bendradarbiaujant,
patyriminį mokymąsi.
• Rekomenduojama, jog nuotolinio mokymosi metu mokykla turi susitarti dėl vertinimo ir tai fiksuoti
mokyklos ugdymo plane.
• Skaitmeninės priemonės leidžia kaupti informaciją apie besimokančiųjų gebėjimus kaupiant jų
darbus e.portfolio, virtualiose parodose ir pan. Tai – puikūs įrankiai stebėti mokinių pažangą ir
vertinti pasiekimus. Todėl siūlomas didesnis dėmesys ugdomajam (formuojamajam) vertinimui.
• Apibendrinamas vertinimas nuotoliniu būdu − testais, mišriu būdu − klasėje.

1.4. VMA ir el. dienynas
• El. dienynas – įrankis, už%krinan%s minimalias funkcijas, kurių reikia nuotolinio mokymo
automa%zavimui, nes apima %k dalį funkcionalumų, reikalingų mokyklai.
• Funkcijos, kurias reikėtų nuotolinio mokymo metu automa?zuo?:
•
•
•
•
•
•
•

El. mokymosi turinio interaktyvus valdymas
Skaitmeninio turinio kūrimas
Užduočių rengimo ir apklausų organizavimas
Mokinių mokymosi ir pažangos stebėjimas ir ver%nimas
Bendradarbiavimas ir bendravimas (sinchroninis, asinchroninis, bendradarbiavimo veiklos).
Mokinių ir mokytojo asmeninės sritys
Mokinių ir mokytojų administravimas

• Papildomi įrankiai: sinchroniniam bendravimui reikalingos priemonės (pvz. ZOOM), skaitmeninio turinio
kūrimui (Powerpoint, Word, Excel...), asmeninis mokinių / mokytojų el. paštas, kt.
• Aplinką renkasi mokykla (ne mokytojas!)

1.6. Skaitmeninis turinys
Skaitmeninis mokymosi turinys − informacinės rinkmenos (tekstinės, grafinės, vaizdo ir kt.) su sukurta mokymo
medžiaga; jos gali būti pateiktos naudojantis skaitmeniniais mokymosi įrankiais. Dažniausiai tokiam turiniui
reikalingas įrankis jam peržiūrėti ar vykdyti.
• Leidyklų skaitmeninis turinys dera su bendrosiomis programomis, tačiau jų turinys prieinamas tik su leidyklų
įrankiais, be to, bus mokamas:
• „Šviesa“/EDUKA skaitmeninis turinys (daugiau nei 200 skaitmeninių vadovėlių, 20 000 įvairių tipų skaitmeninių
užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų....)
• Tamo grupė: EMA pratybos su įvairiu turiniu per EMA aplinką ar TEV ir kitų leidyklų turinys.

• NŠA (ITC, UPC) skaitmeninis turinys (pvz., Skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinės medžiagos rinkinys
https://smpmetodika.ugdome.lt/ (2014), „MKP emokykla priemonės“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ ...)

• Laisvai prieinamas atviras skaitmeninis turinys (kokybiškas, tačiau ne visada atitinka šalies kontekstą, nėra
atnaujinamas). Nuorodos: NŠA https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp.

• Stebimas ir didelis pačių mokytojų ar net mokinių skaitmeninio turinio kūrimas. Platinamas per asociacijas,
socialinius tinklus. Tačiau jis negarantuoja kokybės, gali kilti ir autorinių teisių klausimai.
Didžiulė nauda – mokytojų bendradarbiavimas.

https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones1

II dalis
II. NUOTOLINIO UGDYMO YPATUMAI SKIRTINGUOSE LYGMENYSE
2.1. Pradinis ugdymas
2.2. Pagrindinis ugdymas
2.3. Vidurinis ugdymas
Aptariama:
• Mokinių raidos tarpsnio ypatumai, svarbūs organizuojant nuotolinį mokymąsi,
• Susitarimai, taisyklės ir planavimas,
• Atsakomybės ir tėvų įtraukimas,
• Mokymosi turinio planavimas ir tinkamo krūvio nustatymas,
• Mokėjimas mokytis ir skaitymo strategijų taikymas.

Pagrindiniai akcentai (1)
• Mokant nuotoliniu būdu rekomenduojama naudo2 jau anksčiau mokiniams žinomas mokymosi
svetaines, programas ir programėles.
• Mokytojas turėtų gerai apsvarsty2, kodėl mokiniams siūlo naudo2 vieną ar kitą skaitmeninę
mokymosi priemonę tam 2kram gebėjimui ugdy2. Gal tą gebėjimą galima sėkmingai ugdy2
atliekant veiklas be skaitmeninio įrenginio?
• Jei mokiniai anksčiau skaitmeniniu turiniu nesinaudojo arba naudojosi labai retai,
rekomenduojama mokiniams jį siūly2 nuosekliai, įver2n2 mokinių gebėjimus naudo2s
skaitmeniniu turiniu ir numaty2 su tuo susijusią bū2ną pagalbą, nepaliekant technologinių
problemų spręs2 pa2ems mokiniams ir jų tėvams.
• Ypač svarbu ugdy2 ne 2k mokinių dalykinius gebėjimus, bet ir mokėjimo moky2s kompetenciją.
Mokinių mokėjimo moky2s kompetencijos, jų savarankiškumo ir atsakomybių ugdymas yra
pagrindas sėkmingam tolesniam ugdymui(si).
• Svarbu ugdy2 mokinių skaitymo gebėjimus, nes nuo jų priklauso visų dalykų mokymosi rezultatai.

Pagrindiniai akcentai (2)
• Organizuojant mokymąsi nuotoliniu būdu reikėtų vadovau:s taisykle „mažiau yra daugiau“, t. y.
sutelk: dėmesį į bendrosiose programose nurodytų esminių gebėjimų ugdymą.
• Atsisaky: dažnai paplitusios prak:kos „išei: vadovėlį“, o pasirink: :kslingas veiklas ir užduo:s
esminiams mokinių gebėjimams ugdy:.
• Mokymo metodus pritaiky: amžiaus tarpsniams.
• Aiškiai apibrėž: kokius mokymosi rezultatus mokiniai turėtų pasiek: ir kokie bus ver:nimo
kriterijai.

PRIEDAI
• Galimi ugdymo organizavimo, derinant kasdienio ir nuotolinio mokymosi būdus, modeliai
• Nuotoliniam mokymui organizuoti skirti įrankiai

Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą rasite:
https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf
Daugiau informacijos atnaujintoje nuotolinio mokymosi svetainėje:
www.emokykla.lt/nuotolinis

