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Įgūdžių įgyti norinčių ir besimokančių 
asmenų skaitmeninės patirties gilinimas  
Kaip įgūdžių mokymo paslaugų teikėjai išnaudoja skaitmenines technologijas, kad padėtų 
mokiniams įsidarbinti ir siekti karjeros? 
 

„Mūsų vizija – klestinti ekonomika, kurioje veikia įmonės, gebančios konkuruoti tarptautinėje rinkoje 

ir reaguoti į sparčius technologinius pokyčius. Tokios ekonomikos sąlygomis atsiras daugiau 

diplomuotų techniko statusą turinčių specialistų, turinčių įgūdžių, žinių ir kompetencijų darbui 

pasirinktoje srityje ir „perkeltinų“, t. y. bet kurioje srityje pritaikomų, įgūdžių, tokių kaip geri 

raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeniniai (kompiuteriniai) įgūdžiai, kuriuos galės panaudoti bet 

kokiame darbe.“ 

 

Verslo inovacijų ir įgūdžių departamento ir Švietimo departamento paskelbtas įgūdžių vyresniems 

kaip 16 metų asmenims planas (2016 m. liepos mėn.)  

 
Pelno nesiekiančios organizacijos „Creative Commons“ pateikiama informacija apie charakterio 

savybes ir kompetencijas 

2015 m. liepos mėn. užsakėme tyrimą, kuriuo būtų išanalizuota įgūdžių siekiančių įgyti asmenų 

turima skaitmeninė patirtis ir suteiktos konsultacijos dėl jų poreikių ir lūkesčių. Tyrimas apėmė 

mokymąsi darbo vietoje (įskaitant praktiką), suaugusiųjų ir bendruomenių mokymąsi ir nuteistųjų 

mokymąsi. Susipažinkite su 2016 m. lapkričio mėnesį paskelbtais išsamiais tyrimo rezultatais ir 

mūsų trumpomis rekomendacijomis praktiką kuruojantiems asmenims, suaugusiųjų, bendruomenių 

ir nuteistųjų mokymo institucijų vadovams. 
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Nors gautos išvados labai panašios į anksčiau pirmojo etapo: aukštojo mokslo ir antrojo etapo: 

tęstinio mokymo tyrimų išvadas, skirtingai nei anksčiau, taip pat nustatėme pagrindinius iššūkius, 

kurie būdingi įgūdžių įgijimo srityje. 

Pagrindiniai iššūkiai 

 Besimokančiųjų patirtis, naudojantis technologijomis, labai skirtinga, net kai kalbama apie 

grupes, kurios atrodo panašios; 

 mokiniai ne visada turi patikimą prieigą prie interneto, belaidžio ryšio paslaugų, internetinių 

išteklių, standartinės sektoriaus įrangos ir programinės įrangos; 

 mokymo programoje numatytoje praktinėje veikloje (įskaitant vertinimą) ne visada 

išnaudojamos visos turimų skaitmeninių technologijų galimybės. Internetinės platformos, 

pvz., virtuali mokymosi aplinka ir besimokančiųjų valdymo sistemos, ne visada veiksmingai 

išnaudojamos; 

 gali būti sunku užtikrinti ekonomiškai efektyvų nuolatinį profesinį tobulėjimą, kai didžioji 

dalis darbuotojų dirba ne visu etatu arba tik kelias valandas; 

 nėra pakankamai tyrimų ar įrodymų, kaip besimokantieji vertina savo skaitmeninę patirtį ir 

kokiu būdu jie galėtų veiksmingai prisidėti prie mokymosi proceso siekiant tobulinti šią sritį. 

Yra įvairių įgūdžių gerinimo paslaugų teikėjų ir tenka pripažinti, kad nuteistųjų mokymo paslaugų 

teikėjai susiduria su išskirtiniais iššūkiais. Todėl šiose gairėse daugiausiai dėmesio skiriama įgūdžių 

mokymo paslaugų teikėjų patirčiai (įskaitant nepriklausomus mokymo paslaugų teikėjus) ir 

suaugusiųjų mokymo ir mokymosi bendruomenėje paslaugų teikėjų patirčiai. 

Penkios pagrindinės temos 

Šio vadovo paskirtis – suteikti informacijos ir įkvėpti jus tobulinant skaitmeninių technologijų 

naudojimo įgūdžius, įskaitant praktinius pavyzdžius ir įvairių įgūdžių tobulinimo paslaugų teikėjų 

veiksmingos patirties atvejų tyrimus. Pagrindinis tikslas – padėti jums keisti esamą situaciją, 

atkartoti ir įtraukti tokią patirtį į savo veiklą. 

Gairių turinio pagrindą sudaro penkios pagrindinės temos, kurios, kaip atskleidė mūsų tyrimas, yra 

svarbiausios siekiant veiksmingos besimokančiųjų skaitmeninės patirties: 

 Jūsų skaitmeninės vizijos kūrimas 

 Tvarios skaitmeninės aplinkos kūrimas 

 Personalo skaitmeninių gebėjimų tobulinimas 

 Besimokančiųjų įgalinimas ir įtraukimas 

 Technologijų įtraukimas į įtraukiojo mokymo programą ir vertinimo metodai 

Kur įmanoma, pateiktos nuorodos, siekiant padėti rasti daugiau šaltinių, informacijos ir tiesiogiai 

susisiekti su tais, kurių darbas jus domina. 

Veiksminga darbo patirtis auga ir keičiasi, kaip ir technologijos. Todėl, jeigu norite pasidalyti darbo 

veikla, susisiekite el. paštu su Sarah Knight, vyriausiąja bendro projektavimo vadove, ir pateikite jai 

trumpą informaciją apie savo veiklą. 
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Jūsų skaitmeninės vizijos kūrimas 

Dauguma mokymosi paslaugų teikėjų turi aiškius organizacinius tikslus ir užduotis, tačiau į juos ne 

visada įtrauktos skaitmeninės technologijos ir jų naudojimas nėra sudėtinė mokymosi dalis ar 

strateginė mokymosi priemonė.  

Reaguodami į nepriklausomos techninio švietimo ekspertų grupės pranešimą (2006 m. balandis), 

Verslo inovacijų ir įgūdžių departamentas ir Švietimo departamentas paskelbė įgūdžių vyresniems 

kaip 16 metų asmenims planą (2016 m. liepa), kuriuo pripažįstama skaitmeninių įgūdžių svarba, 

stipresnių ryšių su darbo pasauliu svarba ir poreikis užtikrinti, kad „nepaisant jų lyties, rasės, negalios, 

lytinės orientacijos, lytinės tapatybės ar bet kokio kito nuo jų pačių nepriklausančio veiksnio“ 

besimokantiesiems, kaip svarbiems prie ekonomikos augimo, produktyvumo didinimo ir gerovės bei 

saugumo užtikrinimo prisidedantiems dalyviams, būtų suteiktos visos galimybės. 

Kad būtų galima įgyvendinti ambiciją žengti koja kojon su besikeičiančiomis technologijomis, 

tobulinti mokymo paslaugų teikėjų skaitmenines galimybes ir personalo bei besimokančiųjų 

skaitmenines kompetencijas ir naudotis technologijomis, siekiant įveikti bet kokias kylančias kliūtis, 

reikalinga vizija ir veiksmingas vadovavimas (lyderystė). 

„Turėti skaitmeninių technologijų ne tik gera. Šiuolaikiniame pasaulyje jų turėti būtina. Skaitmeninė 

strategija, apimanti veiksmingą technologijų naudojimą siekiant tobulinti mokymo, mokymosi ir 

vertinimo metodus, o procesus daryti efektyvesnius ir veiksmingesnius, yra privaloma. Turėdami ją 

paslaugų teikėjai sėkmingai perduoda skaitmeninius įgūdžius mokiniams ir užtikrina savo 

konkurencingumą.“ Allen Crawford-Thomas ir Mark Ayton, „Jisc“ strategijos ir verslo procesų 

specialistai  

Vizija ir lyderystė 

Aiški ir atsakinga lyderystė – esminis veiksnys, padedantis įveikti skirtingus, įvairaus sudėtingumo 

ir įvairiai tarpusavyje susijusius iššūkius, su kuriais susiduria mokymo paslaugų teikėjai, pradėdami 

naudoti skaitmenines technologijas ar plėsdami jų naudojimą. Tradicinė informacinių technologijų 

strategija gali padėti spręsti įrangos įsigijimo ir techninės priežiūros klausimus, tačiau gali 

nenumatyti, kaip, kada ir kur įranga bus naudojama mokymosi tikslais, ir tokiu būdu netyčia apriboti 

technologijų naudojimą ar sudaryti kliūtis visų jų teikiamų galimybių veiksmingam naudojimui.  

Skaitmeninė strategija, sutelkta į technologijų naudojimą siekiant pagerinti mokymosi galimybes ir 

plėtoti organizacinį pajėgumą, reikalauja vizijos, lyderystės ir turi būti derinama su veiksminga 

nuolatine komunikacija tikslui ir nusibrėžtiems rezultatams pasiekti.  

Kokie yra skaitmeniniai pranašumai? 

Dažnai pirkimo, technologijų diegimo sąnaudos ir susijusio personalo mokymo reikalavimai laikomi 

kliūtimi, vis dėlto skaitmeninės priemonės duoda daug naudos ir stiprina mokymo(si) galimybes. 

Veiksmingai integruotos technologijos gali: 

Stiprinti mokymosi galimybes ir skaitmenines technologijas integruoti į mokymosi 
procesą 

Interaktyvūs mokymosi šaltiniai, spragų užpildymo ar kartojimo mokymai, žinias gilinantys 

mokymai, diferencijuoti ir pagal individualius poreikius pritaikyti mokymai, besimokančiuosius 

nuotoliniu būdu įtraukiantys ir vienijantys mokymai, technologijų naudojimas siekiant įveikti 
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nemokėjimo kliūtis, kurios priešingu atveju trukdytų mokytis, tėra tik keletas iš naudų, kurios 

gaunamos mokymui pasitelkus technologijas.  

Žr. įterpiančiąsias technologijas įtraukiojo mokymo programoje ir vertinimo metodikose ir mūsų 

tinklaraščio įrašą apie vadovavimas pavyzdžiu – prieinamumo įtraukimas į strategiją ir veiklos 

politiką. 

Gerinti besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes, suteikiant jiems tikroviškos 
mokymosi patirties ir naudojantis standartine sektoriaus technine ir programine 
įranga 

Ne visi mokiniai turi savo įrangą ar jiems reikalingą prieigą prie skaitmeninių įrankių ir išteklių. 

Vieniems mokiniams gali reikėti tiesiog prieigos prie interneto ar įgūdžių naudotis internetu, kad 

galėtų ieškoti darbo ar susikurti savo gyvenimo aprašymą, naudodamiesi standartine programine 

įranga. Kita vertus, gali būti tokių mokinių, kuriems įsidarbinimas ar tobulėjimas darbe priklauso nuo 

to, ar jie įgyja naujų žinių ir patirties naudodamiesi specialiomis technologijomis.  

Skaitmeninės technologijos taip įsiterpusios į daugelį mūsų socialinio ir profesinio gyvenimo aspektų, 

kad mokinių ir jų įsidarbinimo galimybės smarkiai sumažėja, jeigu jie neturi prieigos prie 

skaitmeninių technologijų ir nemoka jomis naudotis. Mūsų pateikiamoje programoje siekiant 

tobulinti mokinių įsidarbinimo įgūdžius naudojantis technologijomis, siūlomi penki technologijų 

naudojimo būdai, padedantys padidinti įsidarbinimo galimybes. 

Tobulinti kokybės užtikrinimo procesus 

Internetinės ir nuotolinių išteklių („debesų“ kompiuterijos) sistemos gali suteikti mokiniams ir 

personalui prieigą prie kokybę užtikrinančių šaltinių. E. portfelių sistema padeda sumažinti darbo su 

dokumentais apimtis, geriau išnaudoti mentoriaus ar vertintojo su besimokančiaisiais leidžiamą laiką 

ir didinti vertinimo proceso skaidrumą. Žr. mūsų vadovą apie tai, kaip pradėti naudotis e. portfelių 

sistema.  

Prieiga prie asmenų (besimokančiųjų ir personalo) išsaugojimo ir prie informacijos apie pasiekimus 

leidžia vadovams geriau stebėti ir valdyti tobulėjimo procesą bei matyti, kaip pavieniams asmenims 

ir grupėms pavyksta pasiekti tikslų. 

Stiprinti organizacinius gebėjimus ir supaprastinti veiklos procesus 

Esant tokioms sąlygoms, kai daugelis mokymosi paslaugų teikėjų veiklą vykdo iš įvairių centrų ar 

suteikia mokymo paslaugas įvairiose vietose, labai svarbu gera komunikacija. Patikima prieiga prie 

interneto padeda taupyti laiką ir pinigus bei užtikrinti personalo galimybę naudotis standartiniais 

dokumentais, prieigą prie veiklos politikos ir gairių. Ataskaitos gali būti skelbiamos internete, o 

duomenys – atnaujinami.  

Duomenys yra saugūs ir nesunkiai pasiekiami, taip sumažinama jų praradimo tikimybė ir vėlavimas, 

drauge užtikrinama aiški audito seka. Internetinės konferencijos programinė įranga palengvina 

naujas, ekonomiškai efektyvias galimybes susisiekti su skirtingose geografinėse vietose esančiais 

asmenimis, kurie nori mokytis, susitikti ir atlikti bendrą veiklos praktiką.  

Atvejo tyrimas: „Suvalgyk šitą varlę“ (angl. „Eat that Frog“) 

Atvejo tyrimas: „Didac Ltd“ 
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Tolesni žingsniai 

Ar jūsų skaitmeninė strategija atitinka jūsų esamus ir būsimus poreikius? 

Savo tinklaraščio įraše klausimai, į kuriuos turite atsakyti kurdami skaitmeninę strategiją, 

organizacijos „Jisc“ specialistai Allen Crawford-Thomas ir Mark Ayton pateikia patarimų ir gaires. 

Tinklaraštyje taip pat pateikiamos nuorodos į įvairius naudingus įrankius, kurie padės kurti jūsų 

organizacijai tinkamą strategiją. 

Jei norite iš anksto numatyti programos ar mokymo plano pokyčius, tokius kaip praktikos ir stažuočių 

sistemos reforma, būtų išmintinga pagalvoti apie juos periodiškai peržiūrint savo skaitmeninę 

strategiją. 

Kas turėtų prisidėti prie strategijos kūrimo? 

Paprastas atsakymas: kuriant strategiją turėtų dalyvauti visi suinteresuoti asmenys ir subjektai – 

vyriausieji vadovai, mokiniai, personalas, darbuotojai, partnerių agentūros ir bet kurie kiti asmenys 

ar subjektai pagal jūsų situaciją. Išteklius, kurie buvo naudojami vedant mokymus besimokančiųjų 

grupėms mūsų 2015 m. vyresnių kaip 16 metų asmenų skaitmeninių įgūdžių tyrime, galima pritaikyti 

ir kitokių besimokančiųjų grupių mokymui. Mūsų gairėse, apibrėžiančiose, kaip vystyti sėkmingą 

mokinių ir personalo partnerystę, pateikiama daugiau išsamių patarimų. 

Papildomi skaitmeninės vizijos kūrimo 
šaltiniai 

Organizacijos „Jisc“ teikiama pagalba 

Jūsų paskyros valdytojas gali pasiūlyti pagalbą įvairiais klausimais ir padėti susisiekti su 

nacionaliniais ar regioniniais suinteresuotų asmenų forumais, sužinoti apie „Jisc“ sprendimus, 

bendruomenės įsitraukimo veiklą, dalyko specialistus, kurie teikia praktinę paramą ir pataria, bei apie 

įvykius ir mokymo(si) galimybes. 

Mūsų pasiekiamumo ir įtraukties specialistų tinklaraščio 
įrašai  

 Įtraukiųjų metodų integravimas į jūsų instruktoriaus vedamų mokymų strategiją 

 Vadovavimas pavyzdžiu – prieinamumo įtraukimas į strategiją ir (veiklos) politiką 

 Įtraukiosios politikos keitimas prieinama praktine veikla 

Informacijos rinkimo priemonės, padedančios kurti strategiją 

Mūsų mokinių skaitmeninės patirties sekiklis universitetams, kolegijoms ir įgūdžių mokymo ar 

tobulinimo paslaugų teikėjams leidžia: 

 gauti įrodymų apie mokinių skaitmeninę patirtį ir stebėti per tam tikrą laiką įvykusius 

pokyčius; 

 remiantis gautąja informacija priimti sprendimus dėl skaitmeninės aplinkos; 

 susitelkti ties šaltiniais, kurie padeda tobulinti skaitmenį pajėgumą; 
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 planuoti kitus tyrimus, rinkti duomenis ir įtraukti mokinius į su skaitmeninėmis 

technologijomis susijusią veiklą ar klausimų sprendimą; 

 demonstruoti pagerėjusią kokybę ir mokinių įsipareigojimus išorinėms organizacijoms ir 

patiems sau. 

Lyderystės ugdymo galimybės 

 „Jisc“ skaitminė lyderių programa 

 Oksformo Brukso (Oxfordo Brookes) universiteto atviros prieigos kursai, ugdantys lyderius 

skaitmeniniam amžiui 

 Siekdamas įsisavinti mokymuisi skirtų technologijų valdymą, „Heart of Worcestershire“ 

koledžas sukūrė internetinio mokymosi išteklių paketą. Nors jis skirtas koledžo vadovams, ši 

medžiaga taip pat prieinama platesnei auditorijai, kuri veikia įgūdžių tobulinimo ir įgijimo 

srityje 

Strategijos kūrimas 

Mūsų internetinis vadovas mokinių skaitmeninei patirčiai gerinti apima skyrių pavadinimu mokinių 

skaitmeninei patirčiai gerinti pasitelkite strateginį metodą. 

Patarimai ir pagalba praktikos ar stažuočių reformoms 
vykdyti 

 Švietimo ir mokymų fondo (angl. Education and Training Foundation) Būsimų stažuočių 

programa 

 Būsimų stažuočių portalas, kurį Švietimo ir mokymų fondo užsakymu sukūrė Įdarbinimo ir 

mokymo paslaugų teikėjų asociacija (angl. Association of Employment and Learning 

Providers (AELP)) 

 Vyriausybės gairės dėl stažuočių ir praktikos tęstinio mokymo atveju ir įgūdžiams įgyti 

 

Tvarios skaitmeninės aplinkos kūrimas 

Mūsų tyrimas rodo, kad besimokančiųjų lūkesčiai dėl skaitmeninės aplinkos yra gana kuklūs. 

Pagrindiniai jų skaitmeniniai prioritetai – patikima prieiga prie interneto ir belaidžio tinklo, kuris 

visada veiktų pakankamai galinguose nešiojamuosiuose kompiuteriuose ar įrenginiuose, kuriuose 

įdiegta standartinė programinė įranga ir lengvai pasiekiamas spausdintuvas. 

Žinoma, viskas nėra taip paprasta – yra tam tikrų teisinių reikalavimų ir kitų klausimų, į kuriuos turi 

būti atsižvelgta. Nors visa tai gali pasirodyti neįveikiama, nebūtina visko pasiekti iš karto. Galima 

vadovautis pateikiamais patarimais ir pritaikyti juos pagal savo poreikius ir situaciją bei remtis jais 

kuriant savo skaitmeninę viziją ir strategiją. 

„Galite parūpinti geriausią priemonių rinkinį pasaulyje, tačiau jeigu negalite užtikrinti didelės 

spartos ryšio, gali kilti problemų.“ 

Gail Rochelle, veiklos vadovė, „Eat That Frog“ bendruomenės interesų bendrovė 
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Pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti kuriant 
skaitmeninę aplinką 

Ryšys 

Ryšys yra svarbiausias: mokiniai ir personalas turi turėti galimybę naudotis belaidžiu ryšiu mokymo 

centruose ir darbo vietose. Kai patalpos priklauso kitoms organizacijoms arba kai belaidžio ryšio 

paslaugas teikia kita šalis, turi būti sudaryti aiškūs susitarimai, kuriuose turi būti reglamentuoti tokie 

klausimai kaip lanksti pagalba atsiradus plačiajuosčio ryšio ir filtrų gedimams, kurie apriboja prieigą 

prie mokymosi medžiagos. Patikimas ryšys atveria plačias skaitmenines galimybes ir teikia 

sprendimus, įskaitant naudojimą nuotolinių išteklių sistemų ir programėlių, kurios, pavyzdžiui, 

nereikalauja transportavimo ir sunkios įrangos, tokios kaip duomenų projektoriai, įrengimo. 

Virtuali mokymosi aplinka 

Mūsų tyrimas atskleidė, kad virtuali mokymosi aplinka ir kitos internetinės mokymosi platformos 

dažnai naudojamos neveiksmingai ar neišnaudojant visų turimų galimybių. Virtuali mokymosi 

aplinka suteikia prieigą prie užtikrintos kokybės išteklių, praplečia mokymosi ir vertinimo galimybes 

bei leidžia besimokantiesiems ir mokymo personalui keistis žiniomis, bendradarbiauti ir bendrauti su 

tokiais pat besimokančiaisiais ir tais, kurie jiems padeda mokytis. Žr. mūsų technologijų ir e. 

mokymosi priemonių vadovą, į kurį įtrauktas skyrius apie virtualiojo mokymosi aplinką.  

Informacija turi būti atnaujinama ir pateikta prieinamu būdu. Taip pat svarbus vaidmuo tenka 

lanksčioms dalyvavimo ir pagalbos strategijoms. Mokymo personalui gali reikėti mokymų ir 

pagalbos įgyjant žinių apie veiksmingiausią e. mokymosi platformų naudojimą. Žr. mūsų mišriojo 

mokymosi turinio kūrimo vadovą. Kai kurie mokymo paslaugų teikėjai bendradarbiauja su kitais 

įgūdžių mokymo paslaugų teikėjais ir taip sumažina savo išlaidas, bendrai naudodamiesi viena 

platforma ir kartu kurdami šaltinius ir metodus. 

E. portfelis 

E. portfelių naudojimo populiarumas auga. Kai kurie įgūdžių mokymo paslaugų teikėjai užsako 

atskirus personalizuotus sprendimus. Kai e. portfelių sistema išnaudojama veiksmingai, mokymo 

paslaugų teikėjai pastebi gausesnį dalyvių dalyvavimą ir didesnę besimokančiųjų atsakomybę už savo 

mokymąsi. Taip pat pastebėta, kad mokymo personalas geriau išnaudoja laiką individualiai pagalbai 

teikti, pagerėja kokybės kontrolė ir pažangos stebėsena. Žr. mūsų trumpą vadovą apie tai, kaip pradėti 

naudotis e. portfolių sistema, arba išsamų e. portfelių vadovą. 

Prieiga prie technologijų 

Ne visi mokiniai turi asmeninę ar darbo prieigą prie techninės ir programinės įrangos, kuria jie 

naudosis savo darbo vietoje. Mokiniams reikia laiko savo mokymuisi stiprinti ir praktiškai naudotis 

technologijomis visur, kai tik tai įmanoma; prieiga prie tinkamų technologijų turėtų būti užtikrinta ne 

tik oficialaus mokymosi laiku. Kai naudojimosi specialia programine ir technine įranga išlaidos per 

didelės, mokymo paslaugų teikėjai turėtų užmegzti partnerystę su atitinkamais darbdaviais. 

Turto apribojimų įveikimas 

Yra tokių darbo aplinkų, kuriose prieiga prie technologijų ir skaitmeninių įrenginių laikoma nesaugia, 

pavyzdžiui, praktinių seminarų aplinka, kurioje mokymo personalas jaučia, kad pradėjus naudoti 

https://www.jisc.ac.uk/guides/technology-and-tools-for-online-learning
https://www.jisc.ac.uk/guides/technology-and-tools-for-online-learning
https://www.jisc.ac.uk/guides/technology-and-tools-for-online-learning/virtual-learning-environments
https://www.jisc.ac.uk/guides/creating-blended-learning-content
https://www.jisc.ac.uk/guides/creating-blended-learning-content
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios


skaitmeninius įrenginius gali būti pakenkta jų sveikatai ir saugumui, arba aplinka, kurioje kyla rizika, 

kad gali būti sugadinti įrenginiai. 

Šie suvokiami apribojimai gali būti įveikti pasitelkus atidumą, kūrybiškumą ir įdiegus tinkamą darbo 

tvarką. Gaunama nauda apima mokinių įgyjamą gebėjimą savarankiškai spręsti problemas ir tęsti 

mokslus nelaukiant mokymo personalo intervencijos. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kur įrenginiai 

bus naudojami, laikomi ir kaip bei kur jie bus perkraunami, kaip jiems bus tiekiama energija. 

Atsinešk savo įrenginį (angl. Bring your own device (BYOD) 

Vienas galimų įrangos teikimo sąnaudų sprendimų – skatinti mokinius naudoti savo technologijas 

(dar dažnai vadinama „atsinešk savo įrenginius“, angl. BYO, taktika). Šis metodas naudingas tuo, 

kad mokiniai naudoja įrenginius, kuriuos jie pasirinko pagal savo konkrečius poreikius. Tačiau gali 

būti susidurta su tokiais klausimais kaip vienodos prieigos galimybės ir kiek daug pagalbos 

naudotojai, dirbantys su įvairiais įrenginiais, gali tikėtis iš mokymo personalo. Be to, sprendžiant 

tokius klausimus taip pat reikia užtikrinti įrenginių laikymo vietų saugumą ir baterijų įkrovimo vietas.  

Mokymo paslaugų teikėjai raginami apsvarstyti BYO politiką, jeigu jie to dar nepadarė. Žr. mūsų 

skyrių savo nuoseklios BYO politikos kūrimas, kurį rasite mūsų vadove apie tai, kaip gerinti mokinių 

skaitmeninę patirtį: strateginis metodas. 

Naudokitės mobiliaisiais įrenginiais 

Dauguma mokinių turi savo mobiliuosius įrenginius, kurie labai skiriasi pagal asmens prieigą prie 

įvairių funkcijų bei galimybę įrašyti ir pateikti įrodymus. Jeigu skatinsite nuosavų įrenginių arba 

mobiliųjų technologijų naudojimą ir traktuosite tai kaip sudėtinę mokymų dalį, reikės užtikrinti, kad 

mokymų turinys būtų suderinamas su mobiliuoju įrenginiu, būtų gerai pateikiamas įvairių įrenginių 

ekrane ir atitiktų prieinamumo reikalavimus. Žr. mūsų išsamų mobiliojo mokymosi vadovą. 

Teisiniai reikalavimai 

Savaime suprantama, kad turi būti laikomasi teisinių ir duomenų saugumo reikalavimų. Pateikiame 

keletą internetinių vadovų tokiomis temomis kaip tinklų kūrimas, kompiuteriai, teisė ir mokinių 

apsauga internete. Žr. visą teisinių vadovų rinkinį. 

Atvejo tyrimas: PETA mokymo ir konsultacinės paslaugos 

Atvejo tyrimas: „Nova Training“ 

Atvejo tyrimas: „Suvalgyk tą varlę („Eat That Frog“) 

Tolesni žingsniai 

Vienas aspektų kuriant jūsų skaitmeninę viziją ir atitinkamą skaitmeninę strategiją – judėjimas į 

priekį užtikrinant skaitmeninės aplinkos patikimumą. Gali prireikti atsakyti į šiuos klausimus: 

 Kiek patikimas jūsų ryšys? 

 Kokias technologijas jau turite, o kokių reikia norint stiprinti mokymo programą ir 

vertinimą? 

 Ką mokiniai ir mokymo personalas turi ir nori gebėti daryti? 

Žvelkite į ateitį – nuolat domėkitės ir neatsilikite nuo naujų technologijų ir inovatyvios praktinės 

veiklos. Tai padaryti padės mūsų naujienų skyrelis, kuriame pateikiami patarimai, kaip būti įtrauktam 

į sąrašą asmenų, gaunančių konkrečius interesus atitinkančius pranešimus, taip pat galite sekti mus 
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socialiniuose tinkluose ir prenumeruoti mūsų tinklalaides. Mūsų tinklaraštis  – puikus informacinių 

straipsnių ir kitų išteklių šaltinis. 

Gali būti, kad norėsite atlikti SSGG (angl. SWOT) analizę, kuri padės išsiaiškinti jūsų stiprybes, 

silpnybes, galimybes ir grėsmes, susijusias su skaitmenine aplinka, kurią šiuo metu siūlome prieš 

peržiūrėdami kai kuriuos mūsų vadovus kituose patikimą skaitmeninę aplinką kurti padedančiuose 

ištekliuose. 

Papildomi ištekliai tvariai skaitmeninei 
aplinkai kurti 

E. mokymasis (internetu) 

 Mūsų vadovas, kaip sukurti mišraus mokymosi turinį 

 Mūsų vadovas, kaip didinti e. mokymosi apimtį 

 Mūsų e. mokymosi technologijų ir priemonių vadove pateikiamas skyrius apie virtualią 

mokymosi aplinką 

 Mūsų tinklaraščio įrašas, padedantis suprasti internetinį mokymąsi e. mokymosi „kas“ ir 

„kaip“ (2016 m. rugsėjis) 

Atsinešk savo (angl. BYO) 

 Mūsų tinklaraščio įrašas Atsinešk savo įrenginį (2012 m. lapkričio mėn.) 

 Mūsų mokinių skaitmeninės patirties gerinimas: strateginis metodas vadovo skyrius apie tai, 

kaip kurti „atsinešk savo įrenginį“ veiklos politiką  

 Žr. atitinkamas toliau pateiktas teisines rekomendacijas  

E. portfeliai 

 Mūsų vadovas apie tai, kaip pradėti naudotis e. portfelių sistema 

 

Mobilusis mokymasis 

 Mūsų trumpas mobiliojo mokymosi vadovas arba išsamesnis vadovas „mobilusis 

mokymasis: praktinis vadovas švietimo organizacijoms, planuojančioms įgyvendinti 

mobiliojo mokymosi iniciatyvą“ 

 Žr. atitinkamas teisines rekomendacijas toliau 

Teisinės rekomendacijos 

Parengėme keletą vadovų, kurie galėtų jus sudominti: 

 Lygybė, negalia ir įstatymai 

 Tinklų kūrimas, kompiuteriai ir įstatymai 

 Apsaugokite savo verslą: rūpinkitės savo informacija 

 Rizika, atsakomybė ir mobilieji įrenginiai 

 Mokinių apsauga internete 
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 Saugumas, mobilieji įrenginiai ir duomenų apsauga 

 Jūsų mokiniai, mobilieji įrenginiai, įstatymai ir atsakomybė 

 Jūsų mokymo personalas, mobilieji įrenginiai, įstatymai ir atsakomybė 

 
 

Personalo skaitmeninių gebėjimų tobulinimas 

Kaip ir ankstesni tyrimai, mūsų atliktas tyrimas atskleidė, kad mokinių skaitmeninę patirtį sąlygoja 

jų mokytojų pasitikėjimas ir gebėjimai. Tokiu būdu pagrindinis mokymo personalo  prioritetas – 

sutelktas ir lankstus nuolatinis profesinis tobulėjimas. 

Mokymo personalas dirba ypatingos įtampos aplinkoje, jam nuolat trūksta laiko, o dėl griežto grafiko 

sunku numatyti optimalų laiko kiekį mokymo turiniui perduoti. Suaugusiųjų ir bendruomenių 

mokymosi paslaugų teikėjai dažnai įdarbina daug ne visą darbo dieną ir kartkartėmis dirbančius 

darbuotojus, kurie gali kelti logistinių problemų planuojant nuolatinį profesinį tobulėjimą. 

Pradėjus veikti naujai praktikos ar stažuotės sistemai, mokytojai, dirbantys mokymo paslaugų 

teikėjams, gali susidurti su savo besikeičiančiu vaidmeniu ar besikeičiančiais prioritetais, rezultatų 

vertinimo diegimu – rodyti sumažėjusį dėmesį vertinimui ir didesnį dėmesį mokymui ir mentorystei.  

Atsižvelgiant į galimą naudą, nuolatinio profesinio tobulėjimo modelio, kuris svarbus mokiniams ir 

veiksmingai padeda mokymo personalui integruoti skaitmenines technologijas į savo veiklą, kūrimas 

yra privalomas. Užtikrinti jo įperkamumą ir tvarumą įmanoma, jeigu visas personalas nori ir pasiryžta 

(integruoti technologijas) bei suderina tai su pasiteisinusiomis ir sėkmingomis nuolatinio profesinio 

tobulėjimo strategijomis. 

„Svarbiausia lankstumas. Mokytojai sulaukia paramos, nesvarbu, kur, kada ir ką norėtų veikti – 

svarbu, kad mokytojai jaustų, jog jie kontroliuoja mokymąsi.“ Ruth Mable, Derbio suaugusiųjų 

mokymo tarnybos vadovė 

Kad nuolatinis profesinis tobulėjimas būtų laikomas svarbiu: 
mokymasis vieniems iš kitų ir partnerystė 

Yra daug mokymosi vieniems iš kitų modelių, kurie sėkmingai pritaikyti didinant nuolatinio 

profesinio tobulėjimo (CPD) efektyvumą, pasiekiamumą ir poveikį. Tai apima dėstymą (mentorystę), 

instruktavimą, praktikos bendrijas, bendradarbiavimą ir tinklų su specialiomis grupėmis kūrimą ar 

kaimynystėje esančius tiekėjus, kurie kalba apie panašias problemas. Praktikos bendrijos skiriasi savo 

dydžiu ir gali būti tiek labai didelės ir atviros, tiek mažos grupės. Kai kurios laikosi specialių 

strategijų, pvz., „mokymo langeliai“ (angl. teaching squares), kurias pasitelkia kaip mokymosi 

vienam iš kito priemones, arba tikslinės grupės ir mokymosi veikti ir dirbti projektai, kurie sutelkia 

asmenis į vieną grupę ir veikia pagal aiškios struktūros sistemą.  

Mažiau nuoseklūs, tačiau vis dažniau sutinkami yra entuziastingi asmenys, kurie sukuria veiksmingus 

praktinės veiklos taškus. Jei tokie entuziastai, arba čempionai, gali turėti tam tikros įtakos artimiems 

kolegoms, išskyrus atvejus, kai jų vaidmuo oficialiai pripažįstamas, remiamas, finansuojamas ir 

paskirstomas strateginiu būdu, jiems tenka įdėti daug pastangų, kad pavyktų „pasiekti“ ir daryti įtaką 

dideliam žmonių skaičiui, nepaisant jų veiklos vertingumo. 

Mūsų darbas su studentais kaip su pokyčių skatintojais pasitelkiant mūsų pokyčių skatintojų 

tinklą rodo stiprią mokinių ir mokymo personalo partnerystę. Mokiniai dažnai labai noriai padeda 

mokymo personalui, neturinčiam skaitmeninių žinių. Žr. mūsų vadovą apie tai, kaip plėtoti sėkmingą 
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mokinių ir mokymo personalo partnerystę. Juk mokymasis bendradarbiaujant – tai strategija, kurios 

laikytis skatiname savo mokinius. Šios strategijos teikiamą naudą lengva perduoti mokymo 

personalui ir mišrioms mokytojų ir mokinių grupėms. 

Mokymasis vieniems iš kitų yra bendras modelis, kuris papildo kiekvieną iš toliau siūlomų nuolatinio 

profesinio tobulėjimo strategijų. 

Pirmenybės teikimas prieinamumui  

Pagrįsti pakeitimai, skirti užtikrinti, kad mokymasis būtų prieinamas, – tai teisinis reikalavimas, 

įteisintas Įstatyme dėl diskriminavimo dėl negalios (2005 m.). Užtikrindami, kad visi mokymo 

personalo darbuotojai, kurie tiesiogiai moko, ugdo, vertina mokinius ar jiems padeda, žinotų 

pagalbinių technologijų naudą ir galimybes, padėsite savo organizacijai laikantis tokių teisinių 

įpareigojimų. Tai taip pat panaikins nereikalingas kliūtis, kurios trukdo mokiniams ir mokymo 

personalui išnaudoti visas įmanomas galimybes. Žr. mūsų trumpą vadovą apie tai, kaip diegti 

prieinamumą ir įtrauktį ir skyrių įtraukiosios skaitmeninės patirties suteikimas mokiniams, kuris 

pateikiamas vadove mokinių skaitmeninės patirties tobulinimas: strateginis metodas.  

Išmokti naudotis technologijomis ir stiprinti pagalbinių technologijų naudojimą gali būti praktiška 

nuolatinio profesinio tobulėjimo veikla. Jeigu skirtingi mokymo personalo nariai pasirenka skirtingas 

technologijas ir perduoda savo žinias ir patirtį, organizacijos gebėjimas teikti prieinamo ir įtraukiojo 

mokymosi paslaugas reikšmingai padidėja.  

Virtualios mokymosi aplinkos naudojimo plėtra 

Atsiliepimai apie mūsų tyrimą rodo, kad nuolatinio profesinio tobulėjimo iniciatyvos, skirtos plėtoti 

veiksmingą virtualios mokymosi aplinkos naudojimą, yra svarbi mokymo veiklos sritis. Virtualios 

mokymo aplinkos kaip nuolatinio profesinio tobulėjimo veiklos platformos naudojimas gali dar 

labiau sustiprinti technologijų naudojimą ir plėtoti mokymo personalo pajėgumą. Nuorodų 

pateikimas ar standartų nustatymas, kuriuose numatomas minimalus turinys, gali padėti mokymo 

personalui, o pavyzdžių struktūrinis apibrėžimas, skirtas padėti mokymo personalui, gali palengvinti 

atitiktį šiems reikalavimams.  

Dalijimasis veiksmingos praktinės veiklos pavyzdžiais, interaktyvūs mokymosi metodai, mokymosi 

ištekliai ir kūrybiški mokinius įtraukiantys būdai gali įkvėpti mokymo personalą. Visa ši veikla 

prisideda prie kokybės ir veiklos rezultatų gerinimo.  

Pasiruošimas „atsinešk savo įrenginius“ (BYOD) metodikai 

Jei nusprendžiate skatinti mokinius naudotis „atsinešk savo įrenginius“ (BYOD) principu, svarbu jį 

įtraukti į atitinkamą pagalbą mokymo personalui, kad jis taip pat galėtų nepriklausomai ir 

profesionaliai vertinti mokymo funkcijas. Skatinami jie savaime kils tobulėjimo pakopomis, su 

mokiniais dalysis savo žiniomis ir praktine patirtimi. 

Mokymo personalo skatinimas 

Personalą reikia remti ir skatinti, kad jis didintų savo skaitmenines kompetencijas. Daugelis mokytojų 

jaučia norą tobulinti savo patirtį be papildomo motyvavimo, tačiau atlygis ir pripažinimas visada 

vertinami ir nebūtinai reikalauja daug išlaidų. 

Vadovybės inicijuotos iniciatyvos, tokios kaip Velso Vyriausybės ir Velso kvalifikacijų tarnybos 

sprendimas pakeisti informacijos ir ryšių funkcinius įgūdžius skaitmeninio raštingumo 
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kvalifikacija, gali pagreitinti skaitmeninio pajėgumo stiprinimą. Kaip pokyčių valdymo proceso dalį 

Velso Vyriausybė ir Velso kvalifikacijų tarnyba sukūrė ir finansavo mokymo personalui skirtą 

programą „Mokyk mokytoją“. Tai padėjo keisti nusistovėjusią tvarką, nes šiandien Velsas turi 

augančią aukšto skaitmeninio raštingumo mokytojų, ugdytojų, vertintojų ir tikrintojų bendruomenę, 

kuri pasirengusi padėti mokiniams tobulinti savo gebėjimus siekiant įgyti tam tikrą kvalifikaciją. 

Nepakankamai išnaudotos instruktavimo ir kuravimo 
galimybės 

„Nepaisant esamų puikaus instruktavimo ir kuravimo sričių, mūsų tyrimo ir ankstesnių tyrimų 

rezultatai aiškiai parodė, kad tiek tęstinio mokymosi, tiek įgūdžių įgijimo sektoriuje Anglijoje 

daugelis institucijų net nežino visų kuravimo ir instruktavimo galimybių, t.y., kad tokiu būdu jie gali 

padėti  asmenims tobulintis ir užtikrinti mokytojų gerovę (sektorius bei visuomenė apskritai) praranda 

galimybę pasiekti susijusios rezultatyvios naudos, ypač mokytojams išlaikyti ir mokiniams mokyti.“ 

Wang ir Odell, 2002; Hobson ir kt., 2009a1 

Atvejo tyrimas: Derbio suaugusiųjų mokymo tarnyba 

Atvejo tyrimas: Lidso miesto koledžas 

Atvejo tyrimas: „Network Training Services Ltd“ 

Atvejo tyrimas: Lesteršyro suaugusiųjų mokymo tarnyba 

Atvejo tyrimas: Blakberno koledžas 

Tolesni žingsniai 

 Skatinti ir padėti personalui tobulinti savo skaitmenines kompetencijas. Žr. 

mūsų skaitmeninio pajėgumo kūrimo projekto puslapį ir mūsų vadovą mokinių skaitmeninės 

patirties gerinimas: strateginis metodas, kuriame rasite skyrių parama mokiniams ir mokymo 

personalui užtikrinant sėkmingą jų darbą su skaitmeninėmis technologijomis.  

 Išanalizuoti galimybes, kaip padaryti mokymąsi geriau pasiekiamą ir įtraukų. Mūsų 

vadovuose prieinamumo ir įtraukties diegimas ir pagalbinių ir pasiekiamų technologijų 

naudojimas mokymo ir mokymosi procese siūlomi patarimai, rekomendacijos ir nuorodos į 

tolesnius šaltinius. 

 Gali būti, kad jau taikote mokymosi drauge strategijas savo nuolatinio profesinio tobulėjimo 

praktikoje. Kaip gerai jos naudojamos? Ką dar galėtumėte padaryti? Ar yra daugiau galimybių 

mokymo personalui ir mokiniams dirbti kartu, tobulinant įgūdžius, gebėjimus ir pasitikėjimą 

naudojant technologijas mokymuisi gerinti? 

 Maži žingsneliai gali būti labai veiksmingi ir nulemti svarbius procesus. Ar yra galimybių 

įtraukti mokymo personalą į skaitmeninių iniciatyvų kūrimą ir jų išbandymą? Tokia veikla 

kaip dalyko išteklių kūrimas ar specialių technologijų analizė įtrauks personalą į aktyvaus 

mokymosi procesą ir į pedagogų diskusijas bei užtikrins saugų pirkimą.  

 Kaip geriausiai mokymo personalui leisti suprasti, kaip svarbu tobulinti skaitmenines 

kompetencijas? Ar pagalbos galimybės yra gerai žinomos, aiškiai nurodytos ir lengvai 

pasiekiamos? Jeigu naudojate internetinę mokymosi platformą, ar turite sritį, skirtą mokymo 

personalo skaitmeniniams gebėjimams gerinti, su nuorodomis į laisvai prieinamas 

nepriklausomas studijų galimybes? (žr. kiti šaltiniai mokymo personalo skaitmeniniams 

gebėjimams tobulinti) 
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Išnašos 

 Hobson ir kt. (2015 m. vasaris). Kuravimas ir instruktavimas mokytojams tęstiname ugdyme 

ir įgūdžių įgijimo sektoriuje Anglijoje (angl. Mentoring and coaching for teachers in the 

further education and skills sector in England). Užsakė labdaros fondas „The Gatsby 

Charitable Foundation“, paskelbė Švietimo tyrimo centras, Braitono universitetas ir Švietimo 

ir įtraukties tyrimų centras, Šefildo Halamo universitetas (Sheffield Hallam University). 

Žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 29 d. 

Daugiau šaltinių mokymo personalo 
skaitmeniniams gebėjimams tobulinti 
 

Prieinamumas ir įtrauktis 
 

 Mūsų prieinamumo tinklaraštis – tinklaraštyje rasite plačią rekomendacijų ir atvejų tyrimų 

įvairovę 

 Mūsų vadovas apie tai, kaip stiprinti mokymo personalo paramą mokiniams su negalia 

 Mūsų mokinių skaitmeninės patirties gerinimas: strateginis metodas vadove esantis 

skyrius įtraukiosios skaitmeninės patirties suteikimas mokiniams 

 Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip diegti prieinamumą ir įtrauktį  

 Mūsų tinklaraščio įrašas apie tai, kaip turimus šaltinius padaryti prieinamus asmenims su 

negalia 

 Mūsų mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais poreikių tenkinimas vadovas. 

Pokyčių skatintojai ir mokymo personalo ir besimokančiųjų 
partnerystė 

 Organizacijos „Jisc“ pokyčių skatintojų tinklas 

 Mūsų vadovas, kaip plėtoti sėkmingą mokinių ir mokymo personalo partnerystę  

 Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip užmegzti mokinių ir mokymo personalo partnerystę 

Skaitmeniniai gebėjimai 

 Mūsų skaitmeninių gebėjimų stiprinimo projektas 

 Mūsų vadovas apie mišraus mokymo turinio kūrimą 

 Mūsų trumpas vadovas apie mokinių skaitmeninių gebėjimų vystymą 

 Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip skaitmeniniu būdu įgalinti savo komandą didinti 

mokinių įsitraukimą 

Teisinės rekomendacijos 

 Mūsų vadovas apie jūsų mokymo personalą, mobiliuosius įrenginius, įstatymus ir 

atsakomybę 
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Internetiniai nuolatinio profesinio tobulėjimo šaltiniai, 
padedantys tobulinti skaitmeninius įgūdžius 

 Ateities mokymasis: Mišraus mokymosi pagrindai: nuo ko pradėti ir Mišraus mokymos 

pagrindai: praktinių įgūdžių įtvirtinimas. Šie nemokami dviejų dalių plačiai auditorijai skirti 

masiniai atvirieji internetiniai kursai (MOOC) skirti profesinio mokymo ir praktinio mokymo 

sektoriui, siekiant skatinti veiksmingą praktinių įgūdžių įgijimą ir pedagogiką mišraus 

mokymosi sąlygomis. 

 Mano mokymosi būdas – tai nemokamas internetinis šaltinis, kurį siūlo fondas Tinder 

Foundation. Jis skirtas padėti žmonėms ugdyti ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Platforma 

„Mano mokymosi būdas“ didina prieinamumą ir įtrauktį. Taip pat žr. Bendruomenė „Kaip tai 

daroma“ skirta rasti būdą ar priemonę, kuri padėtų įgyti žinių apie skaitmenines technologijas. 

 Mokymosi apie ateities galimybes programa (2014–2015 m.), kurią kuruoja Švietimo ir 

mokymo fondas, apima 17 projektų, skirtų didinti nuolatinio profesinio tobulėjimo išteklius 

mokymo personalui, vadovams ir valdytojams, kad jie tobulintų savo įgūdžius ir didintų 

pasitikėjimą, išmokdami išnaudoti visas įmanomas mokymosi technologijų suteikiamas 

galimybes. Projekto ataskaitas ir rezultatus galima atsisiųsti iš projekto svetainės. Kai kurie 

nuolatinio profesinio tobulėjimo projektai ir rezultatai gali būti naudingi, nes juose galima 

rasti tokias skiltis: 

Tinkama visiems mokymo paslaugų teikėjams 

 Plamptono koledžas ir tęstiniai Sasekso mokymai: Praktikuojančių specialistų pradmenų 

priemonių rinkinys, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama virtualiai mokymosi aplinkai 

 Vestminsterio suaugusiųjų mokymosi tarnyba: Mokykimės technologijų 

Ypač aktualu mokymo paslaugų teikėjams suaugusiųjų bendruomenėse  

 Geitshedo taryba: NETSPass: šiaurės rytų mokytojo ir mokinio pasas 

 Darbuotojų švietimo asociacija: Tinkamo valdymo (angl. FIT Governance) internetinis 

modulis 

Ypač aktualu įgūdžių mokymo paslaugų teikėjams 

 Rytinio regiono koledžų asociacija (ACER): Skaitmeniniai metodai anglų kalbos ir 

matematikos mokymui praktikos ir stažuotės sąlygomis 

 PETA mokymo ir konsultacinės paslaugos: Mokymasis per vaizdinę medžiagą inžinerijos 

krypties mokiniams 

 Atvirasis universitetas (Open University): tinka mokymo personalui ir mokiniams, Tapk 

skaitmeninis: įgūdžiai visam gyvenimui (internetu) – tai daugiau kaip 40 trumpų lengvai 

suprantamų internetinių šaltinių, kurių kiekvienas ne ilgesnis kaip 10 minučių trukmės, 

rinkinys. Šį rinkinį parengė Atvirojo universiteto bibliotekos darbuotojų grupė, siekianti 

padėti norintiesiems įgyti esminių įgūdžių, kurie vėliau padės mokantis, dirbant ir dalyvaujant 

mokymosi visą gyvenimą veiklose. Šiuos išteklius galima rasti per abėcėlinę rodyklę arba 

galima atlikti trumpą įsivertinimą, susijusį su keturiomis pagrindinėmis mokymosi pagal 

temas kryptimis. 
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Besimokančiųjų įgalinimas ir įtraukimas 

Visi tyrime dalyvavę mokiniai labai palankiai įvertino galimybę dalyvauti diskusijose apie tai, 
kaip geresnis skaitmeninių technologijų išmanymas ir mokėjimas jomis naudotis gali stiprinti 
jų mokymosi patirtį.  

Jie noriai dalijosi savo nuomonėmis, kai kurie jų atskleidė, jog anksčiau tokios galimybės 
neturėjo. Kai kurie jų teigė, jog net jeigu buvo klausta jų nuomonės apie technologijas, į jų 
pastabas ne visada buvo atsižvelgta. Kalbant apie darbą vadovaujantis partnerystės 
principu, neįvertinama, kad ir mokiniai gali prisidėti prie mokslo proceso įgūdžių įgijimo 
srityje. Be to, yra ir kitų būdų, kuriuos pasitelkę mokymo paslaugų teikėjai galėtų aktyvinti 
besimokančiųjų dalyvavimą. 

Mūsų darbas teikiant pagalbą mokiniams ir mokymo personalui kitose srityse pasitelkiant mūsų 

pokyčių skatintojų tinklą parodė, kad yra daug galimybių mokiniams prisidėti prie mokymosi 

proceso, ypač kai kalbama apie skaitmeninių technologijų naudojimą. Mokiniai: 

 išryškina sritis, kuriose, jų manymų, technologijos gali padėti rasti konkrečios problemos, su 

kuria jie susiduria, sprendimą; 

 dirba su mokymo personalu ir kartu kuria reikiamus šaltinius ir išteklius; 

 dalijasi savo skaitmeniniais įgūdžiais ir žiniomis; 

 aktyviai įsitraukia į naujų iniciatyvų planavimą ir įgyvendinimą; 

 dalyvauja kokybės užtikrinimo procese. 

Taip pat išsiaiškinome, jog mokiniams reikalinga pagalba ir patarimai, kad jie aktyviai ir veiksmingai 

įsitrauktų į partnerystės veiklas, tačiau, kai įsitraukimo strategijos pasirenkamos atidžiai, jie greitai 

sukuria pridėtinę vertę iniciatyvoms, didėja jų pasitikėjimas ir tobulėja svarbiausi įdarbinimo 

galimybes didinantys įgūdžiai. 

„Mes išbandėme priemones, kurias sukūrėme su 30 mokinių. Daugumai besimokančiųjų jos patiko. 

Jie sakė, kad tokios priemonės padėjo jiems lengviau rasti rekomendacijas nelaukiant, kol 

vertintojas galės skirti jiems laiko.“ Philippa Wood, cydlynydd tobulėjimo programos / nuolatinio 

profesinio tobulėjimo koordinatorė, „Network Training Services Ltd“ 

Nuo atsiliepimų prie aktyvaus mokinių įsitraukimo 

Įprasta, kad, baigus tam tikrus kursus, modulį ir pan., prašoma mokinių pateikti atsiliepimus apie 

mokymus, tačiau grįžtamasis ryšys gali būti silpnas, o duomenims rinkti skirtos priemonės gali riboti 

tokio grįžtamojo ryšio išsamumą, gausumą, vertingumą ir naudingumą. 

Skatinti ir padėti mokiniams tobulinti jų skaitmeninio raštingumo įgūdžius 

Vienas svarbiausių būdų norint, kad mokiniai turėtų kuo geresnes galimybes naudotis skaitmeninėmis 

priemonėmis ir kad jos veiksmingai padėtų jiems mokytis bei aktyviai dalyvauti diskusijose apie jų 

naudojimą, – tai skatinti ir padėti mokiniams tobulinti jų skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Tai turėtų 

apimti patarimus ir pagalbą mokiniams užtikrinant, kad jie žinotų, kaip saugiau dirbti internetu, kad 

sugebėtų susikurti asmeninį skaitmeninį profilį, žinotų, kokius įgūdžius jau turi ir kokius planuoja 

tobulinti ar įgyti, kad patenkintų savo asmeninius ir įsidarbinti reikalingus poreikius. 

Nors dauguma mokinių be sunkumų ir su pasitikėjimu moka naudotis technologijomis, nereikėtų 

manyti, kad jie savaime žinos, kaip turimas žinias pritaikyti su mokymusi ar su darbu susijusiose 
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situacijose. Žr. mūsų trumpą vadovą apie mokinių skaitmeninio raštingumo tobulinimas, kuriame 

patariama, kaip padėti mokiniams klestėti skaitmeniniame amžiuje. 

Kalbėti su mokiniais apie jų skaitmeninę patirtį 

Tai ypač svarbu siekiant, kad mokiniai ryžtųsi pokyčiams. Tereikia paklausti jų apie jų patirtį 

(gebėjimus) ir lūkesčius ir papasakoti apie technologijų vaidmenį mokymosi procese, paaiškinti jų 

tikslą ir aktualumą tam tikrose situacijose. Visiškai natūralu, kad šiandienos mokiniai suvoks, kas yra 

skaitmeninis leidimas, ir tikėsis, kad skaitmeninė patirtis bus įtraukta į kasdienę mokymosi programą, 

ypač tokią, su kuria jie, greičiausiai, susidurs darbo vietose. 

Kuriant mokinių skaitmeninių įgūdžių ir lūkesčių nustatymo tvarką svarbiausia, kad mokymo 

paslaugų teikėjai įsiklausytų į tai, ką sako mokiniai, ir atsižvelgtų į jų indėlį. Įgyvendinami procesai 

turi būti patikimi ir leisti mokiniams suprasti, kad jų indėlis yra vertinamas. 

Reikėtų išlaikyti ryšius su mokiniais po jiems suteiktų konsultacijų ir įsitikinti, kad mokiniai žino, 

kokios priemonės naudotos, reaguojant į jų atsiliepimus. Tais atvejais, kai neįmanoma patenkinti 

lūkesčių, reikėtų mokiniams pranešti, kodėl kas nors neįmanoma, ir tartis su jais dėl alternatyvių 

sprendimų. 

Tokios strategijos kaip tikslinės grupės, bendradarbiavimo projektai ir mokinių atstovavimas darbo 

pokalbiuose – vienas sėkmingiausių metodų, kuriuos pasitelkia mokymo paslaugų teikėjai. Žr. atvejo 

tyrimus apie mokinius kaip pokyčių skatintojus. Susipažinkite su galimybėmis įtraukti mokinius į 

mokymo procesą internetiniu būdu, jeigu mokymo personalui ir mokiniams sudėtinga susitikti gyvai; 

taip pat skaitykite mūsų pranešimą apie tai, kaip tapti sėkmingu mokiniu mokantis internetu. 

Visą 2016 m. vasarą skatinome internetu besimokančius mokinius pasakoti apie savo patirtį ir 

apibūdinti savo mokymosi pasitelkiant technologijas kelią. Taip pat savo dabartiniame darbe, 

kuriame analizuojame mokinių lūkesčius dėl skaitmeninės aplinkos, prašome internetu besimokančių 

mokinių papasakoti savo skaitmeninę istoriją – norėdami sekti šiuos tyrimus ir jų eigą, apsilankykite 

projekto tinklaraštyje. 

Įtraukite mokinius į procesą 

Atliekant ankstesnius tyrimus apklausti mokiniai teigė, kad dalyvavimas mokinius įtraukiančioje 

veikloje teigiamai paveikė jų pasitikėjimą, padėjo tobulinti įgūdžius ir gerino jų įsidarbinimo 

galimybes. Sužinokite daugiau apie mokinių ir mokymo personalo partnerystės naudą ir apie mūsų 

pastangas aiškinantis technologijų vaidmenį stiprinant mokiniams įsidarbinti reikalingų įgūdžių 

įgijimą ir informavimą apie juos. 

Įvertinkite mokinius pripažindami ir skatindami jų sėkmingą patirtį 

Pats naudingiausias būdas parodyti, kad pripažįstama mokinių pažanga, – apčiuopiamas įrašas, kuriuo 

pasiekimus galima įrodyti būsimiesiems darbdaviams. Kai kurie mokymo paslaugų teikėjai sukūrė 

savo įvertinimo schemas ir pažymėjimus, kuriais vertinami pasiekimai ir gebėjimai. Kiti domisi, kaip 

atviri skaitmeniniai ženkliukai galėtų užtikrinti tiek nešiojamą (fizinį), tiek elektroniniu būdu 

pasiekiamą įrašą apie pasiekimus. Kuponai mokymui finansuoti ir stipendijos – įprastas aktyvaus 

įsitraukimo ir prisidėjimo (indėlio) įvertinimo būdas.  

Kiti mokinio sėkmės pripažinimo ir skatinimo būdai, kurie taip pat padeda vystyti ir pademonstruoti 

įsidarbinimui reikalingus įgūdžius, apima mokinių kvietimą dalyvauti renginiuose, 

organizuojamuose mokymosi organizacijoje ir už jos ribų. 
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Atvejo tyrimas: „Nova Training“ 

Atvejo tyrimas: „Network Training Services Ltd“ 

Atvejo tyrimas: pagrindiniai mokymai 

Efektyvi praktinė veikla: mokinių inovacijų vasara  

Tolesni žingsniai 

Kaip gauti mokinių atsiliepimus? Galima išbandyti priemones, sukurtas dialogui skatinti. Jas galima 

rasti  mokinių skaitmeninių projektų tinklaraštyje. Plakatai ir kortelių rūšiavimo veiklos padeda 

plėtoti diskusijas ir suteikia įžvalgų apie mokinių nuomones, o mokinių skaitmeninės patirties 

sekiklis suteikia išsamių duomenų internete. 

Kokių skaitmeninių gebėjimų reikia jūsų mokiniams, kad jie sėkmingai dirbtų ir tokie jaustųsi tiek 

savo asmeniniame, tiek bendruomenės gyvenime? Ar yra neišanalizuotų galimybių, kurios skatintų 

ir padėtų tobulinti mokinių skaitmeninio raštingumo įgūdžius mokantis, kurias galėtumėte pasiūlyti 

savo mokiniams? Žr. mūsų skyrių apie technologijų integravimą į įtraukiąją mokymo programą ir 

vertinimo veiklą. 

Daugiau priemonių mokiniams įgalinti ir 
įtraukti 

Pokyčių skatintojai ir mokymo personalo ir mokinių 
partnerystė 

 Organizacijos „Jisc“ pokyčių skatintojų tinklas 

 Mūsų vadovas, kaip plėtoti sėkmingą mokinių ir mokymo personalo partnerystę  

 Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip užmegzti mokinių ir mokymo personalo partnerystę 

Skaitmeniniai gebėjimai 

Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip vystyti mokinių skaitmeninius gebėjimus 

Įsidarbinimo galimybės 

 Mūsų trumpas vadovas apie tai, kaip vystyti mokiniams įsidarbinti reikalingus įgūdžius 

pasitelkiant technologijas 

 Mokinių įsidarbinimo galimybių didinimo projektas, kuriame galima rasti visą pranešimą, 

sutrumpintą jo versiją, atvejų tyrimus su aukštojo mokslo ir tęstinio mokymo atvejais ir 

įsidarbinimo galimybių didinimo priemonių rinkinį 

Mokinių įtraukimo priemonės 

Svarbiausi tyrimo apie mokinių skaitmeninius įgūdžius rezultatai apima priemones, skirtas mokinių 

tikslinių grupių mokymui. 

„Įsiklausymo į mokinius“ ištekliai 
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 Kortelės, skirtos mokinių skaitmeninei patirčiai tobulinti  

 Internetu besimokantys mokiniai yra kitokie  

 Nacionalinės studentų sąjungos palyginimo priemonė – mokinių skaitmeninė patirtis 

 Socialinių informavimo priemonių pasitelkimas siekiant įtraukti mokinius į pokalbius apie 

mokymąsi 
 

Internetinės priemonės skaitmeninių įgūdžių tobulinimui 
stiprinti 

 Mano mokymosi būdas – tai nemokamas internetinis šaltinis, kurį siūlo fondas Tinder 

Foundation. Jis skirtas padėti žmonėms ugdyti ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Platforma 

„Mano mokymosi būdas“ didina prieinamumą ir įtrauktį.  

 Atvirasis universitetas (Open University): tinka mokymo personalui ir mokiniams, Tapk 

skaitmeninis: įgūdžiai visam gyvenimui (internetu) – tai daugiau kaip 40 trumpų lengvai 

suprantamų internetinių šaltinių, kurių kiekvienas ne ilgesnis kaip 10 minučių trukmės, 

rinkinys. Šį rinkinį parengė Atvirojo universiteto bibliotekos darbuotojų grupė, siekianti 

padėti norintiesiems įgyti esminių įgūdžių, kurie vėliau padės mokantis, dirbant ir dalyvaujant 

mokymosi visą gyvenimą veiklose. Šiuos išteklius galima rasti per abėcėlinę rodyklę arba 

galima atlikti trumpą įsivertinimą, susijusį su keturiomis pagrindinėmis mokymosi pagal 

temas kryptimis. 

 Mokiniams skirtas vadovas apie socialines informavimo priemones; parengė Lidso, 

Mančesterio ir Jorko universitetai – interaktyvus internetinis vadovas. 

 Velso svarbiausių įgūdžių tobulinimo priemonių rinkinys (dar vadinamas WEST priemonių 

rinkiniu) siūlo atlikti pa(si)tikrinimo testą, kuriuo vertinamas vartotojo pradinis skaitmeninio 

raštingumo lygmuo ir kiti svarbūs įgūdžiai ir suteikiama prieiga prie kitų išteklių, padedančių 

mokiniams tobulinti savo įgūdžius, žinias ir gilinti supratimą. 

Teisinės rekomendacijos 

 Autoriaus teisių vadovas mokiniams 

 Mūsų vadovas apie mokinių apsaugą internete 

 

Technologijų įtraukimas į įtraukiojo mokymo 
programą ir vertinimo metodai 

„Pastaraisiais metais tobuliname funkcinių įgūdžių perdavimą mokiniams technologijomis, sukūrėme 

savo organizacijos virtualią mokymosi aplinką (šiuo metu joje galima rasti informacinių ir ryšių 

technologijų ir matematikos mokymosi priemonių) ir internetu perduodamą programą 

besimokantiesiems matematikos ir anglų kalbos. Mūsų patirtis rodo, kad tai labai praturtino 

mokymosi patirtį – galime užtikrinti įvairovę, mokytojai gali nurodyti mokiniams tinkamus šaltinius 

ir skirti daugiau laiko individualiam bendravimui su mokiniais.“ Claire Foxley, Karališkasis 

asmeninio tobulėjimo centras, vadovė  

Skaitmeninio leidimo samprata 

Susidurdami su technologijomis beveik kiekviename gyvenimo žingsnyje, mokiniai tikisi, kad į jų 

mokymo programas kasdien bus įtrauktos skaitmeninės priemonės, atspindinčios realią darbo vietą. 
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Kai kurie tokios praktikos skaitmeniniai pranašumai išvardyti skyriuje jūsų skaitmeninės vizijos 

kūrimas. 

Mūsų tyrimas atskleidė keletą pagrindinių iššūkių, kuriuos įveikus stiprinamas mokymo personalo 

gebėjimas veiksmingai naudotis skaitmeninėmis technologijomis perteikiant mokymo programos 

turinį. Daugelis tų iššūkių minimi ir šiame vadove: 

 aplinka turi būti tokia, kad stiprintų skaitmeninėmis technologijomis ir metodais papildytą 

mokymo programą; 

 mokymo personalas turi turėti įgūdžių ir pasitikėjimo, kad kuo geriau išnaudotų turimas 

technologijas; 

 mokiniai gali labai daug kuo prisidėti, jeigu yra tinkamai įtraukiami ir įgalinami; 

 norint sujungti visus šiuos aspektus, reikalingas holistinis požiūris į jūsų skaitmeninės vizijos 

ir strategijos kūrimą. 

Trys pagrindiniai elementai, kurie reikšmingai prisideda prie sėkmingo technologijų įtraukimo į 

mokymosi procesą: 

 mokymo programos sudarymas; 

 vertinimas ir grįžtamasis ryšys; 

 integracinė praktika. 

Siūlome išsamią informaciją apie kiekvieną šių temų, kuri pagrįsta tyrimais, bei pateikiame praktinių 

pavyzdžių, kaip kiti naudojosi technologijomis, kad įveiktų konkrečius kilusius sunkumus.  

Mokymo programos sudarymas 

Turimų technologijų įvairovė suteikia beveik neribotas galimybes įtraukti technologijas į mokymo 

programą. Mokymosi tikslas ir pedagoginiai ketinimai turi būti aiškūs, o pritaikymas aktualus ir 

autentiškas.  

Toliau nurodyti atvejų tyrimai ir kiti šiame vadove pateikti pavyzdžiai parodo, kaip mokymo paslaugų 

teikėjai naudojasi technologijomis mokymosi galimybėms išplėsti, kaip jie įtraukia ir motyvuoja 

besimokančiuosius, kuria bendradarbiavimu pagrįstą mokymosi patirtį dirbant iš skirtingų vietų, 

suteikia galimybes mokiniams praktiškai išbandyti ir tobulinti savo įgūdžius, fiksuoja pasiekimus, 

pritaiko mokymąsi darbui ir kitur bei sulaukia atitinkamos pagalbos.  

Kai kuriuose atvejų tyrimuose pateikiami mokymo paslaugų teikėjų, kurie sukūrė savo skaitmeninius 

išteklius ir priemones mokiniams, pavyzdžiai. Tai gali padėti išspręsti kylančius klausimus dėl 

specialistų mokymo programos turinio ir pateikti veiksmingą projektine veikla pagrįstą metodą, skirtą 

tobulinti mokymo personalo skaitmeninius gebėjimus ir įtraukti mokymo personalą į skaitmeninės 

veiklos integravimo procesą savo darbe.  

Tačiau taip pat galima rasti jau paruoštų naudoti skaitmeninių išteklių, skirtų bendrosios mokymo 

programos poreikiams tenkinti. Tai priemonės, sukurtos vykdant finansuotus projektus ir programas, 

pvz., Švietimo ir mokymo fondo Mokymosi apie ateities galimybes programa, atvirieji švietimo 

ištekliai (angl. OERs) – tai priemonės, kurias parengė jų kūrėjai ir kuriomis galima viešai dalytis, 

priemonės, kurias parengė bendruomenės arba bendradarbiaujantis konsorciumas, pvz., Mišriojo 

mokymosi konsorciumas, bei komercinės priemonės. Žr. daugiau šaltinių, kur pateikiamos nuorodos 

į skaitmeninius šaltinius, skirtus mokiniams. 

Toliau pateikti atvejų tyrimai – tik keletas veiksmingos praktikos pavyzdžių. Mūsų kaip gerinti 

mokinių skaitmeninę patirtį: strateginis metodas vadove esančiame 
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skyriuje aktualaus skaitmeninio turinio perteikimas pateikiami patarimai ir nuorodos į šaltinius bei 

pavyzdžiai iš aukštojo ir tęstinio mokslo atvejų tyrimų.  

Atvejo tyrimas: „Riverside training“ 

Atvejo tyrimas: Bradfordo koledžas 

Atvejo tyrimas: Karališkasis asmeninio tobulėjimo centras 

Atvejo tyrimas: „S & B automobilių akademija“ 

Vertinimas ir grįžtamasis ryšys 

Mūsų el. vertinimo tyrimo ataskaita (pdf) paskelbta 2016 m. gegužės mėn. Atliekant tyrimą 

analizuotas el. testavimo, technologijomis pagrįsto švietimo vertinimo, e. portfelių sistemos ir 

pažangos sekimo ir stebėjimo sistemų naudojimas tęstiniame mokymesi ir įgūdžių mokymosi 

sektoriuje. 

Tyrimas parodė, kad dauguma tęstinio ugdymo ir įgūdžių suteikiančių organizacijų kasdien naudoja 

technologijas vertinimui atlikti, tačiau jų naudojimo poveikis ribotas. Mūsų tinklaraščio įraše 

technologijomis pagrįstas vertinimas ir grįžtamasis ryšys tęstiniame ugdyme ir mokantis įgūdžių – 

kaip sekasi šiam sektoriui nagrinėjami pagrindiniai klausimai ir pateikiama daugiau rekomendacijų 

ir šaltinių.  

Atvejo tyrimas: „Nova Training“ 

Atvejo tyrimas: „Prospect Training Services“ 

Atvejo tyrimas: „ISA Training“ 

Integracinė praktika 

Integracinė praktika apima pateikimą tokio turinio, kuris prieinamas kuo didesniam skaičiui žmonių, 

užtikrinant, kad juo galėtų naudotis, jį vertinti ir prie jo prasmingai prisidėti kuo daugiau skirtingų 

sričių mokinių.  

Vadove apie tai, kaip diegti prieinamumą ir įtrauktį, pateikiamas įvadas į šią temą. Skyriuje 

įtraukiosios skaitmeninės patirties suteikimas mokiniams, kuris pateikiamas mokinių skaitmeninės 

patirties tobulinimas: strateginis metodas vadove, galima rasti daugiau patarimų, nuorodų į šaltinius 

bei pavyzdžių iš aukštojo ir tęstinio mokslo atvejų tyrimų.  

Atvejo tyrimas: Portlando koledžas 

Trumpas žvilgsnis: Rytų Londono pažangusis technologijų mokymo (centras) (ELATT) 

Tolesni žingsniai 

Technologijų naudojimas gali padėti siekiant patenkinti jūsų mokinių konkrečius poreikius kiekvienu 

individualiu atveju ir patobulinti tas sritis, kurioms, jūsų manymu, reikėtų skirti daugiau dėmesio. 

Gali būti naudinga atsakyti į šiuos klausimus: 

 Kas mokiniams sunku? Galbūt konkreti tema ar įgūdis, gal reikėtų pratęsti mokymąsi ar gilinti 

žinias po paskaitų arba leisti jiems patiems susitvarkyti su mokymosi procesu? Duomenys, 

stebėjimas ir diskusijos su mokiniais gali padėti nustatyti problemines sritis ir sudaryti galimybę 

mokiniams prisidėti prie mokymosi proceso, jiems siūlant, kaip technologijos galėtų išspręsti 

kylančias problemas. 
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 Taip pat ar yra mokymosi personalo nurodomų bendrų problemų, kurias būtų galima 

išspręsti pasitelkus technologijas? 

 Jeigu turite internetines sistemas, tokias kaip virtuali mokymosi aplinka ar e. portfeliai, galbūt 

norėsite apsvarstyti, kiek jos naudingos mokymuisi stiprinti arba kaip galima papildyti ar dar 

labiau pagerinti gerąją praktiką. Ar visoms mokymosi programoms siūlomos aukštus reikalavimus 

atitinkančios priemonės, o jeigu ne – kaip geriausiai išspręsti šią problemą? Kaip technologijos 

naudojamos ugdomajam ir apibendrinamajam vertinimui ir grįžtamajam ryšiui stiprinti? 

 Ar technologijos gali padėti didinti įvairovę ir leisti mokymo programą, mokymosi patirtį, 

kurią siūlote, ir mokymosi šaltinius padaryti labiau prieinamus ir integruotus? 

 Ar galite nustatyti, kokie technologijų naudojimu pagrįstos metodikos pakeitimai suteiktų 

daugiau laiko grupės ir individualiai pagalbai? 

 

Daugiau šaltinių technologijoms įtraukti į 
įtraukiojo mokymo programą ir vertinimo 
metodus 

Mokymo programos kūrimas 

Galime pasiūlyti jus sudominsiančių vadovų: 

 Mišriojo mokymosi turinio kūrimas 

 Mokymosi programos kūrimas ir pagalba mokantis internetu 

 Kaip gerinti mokinių skaitmeninę patirtį: strateginis metodas vadove esantis skyrius aktualaus 

skaitmeninio turinio perteikimas  

 Mokiniams įsidarbinti reikalingų įgūdžių vystymas pasitelkiant technologijas 

 Mobilusis mokymasis 

 Mokymosi internetu tobulinimas 

 Technologijos ir priemonėms mokymuisi internetu pateiktas skyrius apie virtualią mokymosi 

aplinką 

Mūsų elektroninėse knygose tęstiniam ugdymui nurodytas nemokamų elektroninių knygų sąrašas 

visiems JK tęstinio mokymosi koledžams 

Vertinimas ir e. portfelis 

Mūsų vadovai: 

 Vertinimo ir grįžtamojo ryšio stiprinimas per technologijas: tęstinio ugdymo ir įgūdžių 

mokymosi vadovas 

 Kaip pradėti naudotis e. portfelių sistema 

 E. portfeliai 

Prieinamumas ir įtrauktis 

 Mūsų prieinamų organizacijų tinklaraštis 

 Mūsų tinklaraščio įrašas apie tai, kaip turimus šaltinius padaryti prieinamus asmenims su 

negalia 
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Mūsų vadovai: 

 Mokymo personalo paramos didinimas mokiniams su negalia 

 Skyrius įtraukiosios skaitmeninės patirties suteikimas mokiniams, kuris pateikiamas mokinių 

skaitmeninės patirties tobulinimas: strateginis metodas vadove  

 Kaip diegti prieinamumą ir įtrauktį 

 Mokinių su specialiaisiais ugdymo poreikiais poreikių tenkinimas  

Į mokinį orientuoti skaitmeniniai šaltiniai 

Toliau pateikiamas nedidelis sąrašas nuorodų į prieinamus į mokinį orientuotus skaitmeninius 

šaltinius, kurie gali būti įdomūs mokymo paslaugų teikėjams: 

 Tapk skaitmeninis: įgūdžiai visam gyvenimui (internetu) – tai daugiau kaip 40 trumpų 

lengvai suprantamų internetinių šaltinių, kurių kiekvienas ne ilgesnis kaip 10 minučių 

trukmės, rinkinys. Šį rinkinį parengė Atvirojo universiteto bibliotekos darbuotojų grupė, 

siekianti padėti norintiesiems įgyti esminių įgūdžių, kurie vėliau padės mokantis, dirbant ir 

dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą veiklose. Šiuos išteklius galima rasti per abėcėlinę 

rodyklę arba galima atlikti trumpą įsivertinimą, susijusį su keturiomis pagrindinėmis 

mokymosi pagal temas kryptimis. 

 Citizen Maths – nemokamas internetinis šaltinis žmonėms, kurie nori pagilinti supratimą 

apie matematiką ir labiau pasitikėti savimi naudojant matematiką darbe ir kasdieniame 

gyvenime. 

 Interaktyvūs šaltiniai anglų kalbos (raštingumo), matematikos (skaičiavimo), anglų kalbos 

kitų kalbų vartotojams (ESOL) ir informacinių technologijų mokiniams, kuriuos sukūrė 

Excellence Gateway. 

 Interaktyvūs šaltiniai pagrindiniams įgūdžiams stiprinti, kuriuos pateikia Education Scotland 

 Mano mokymosi būdas – tai nemokamas internetinis šaltinis, kurį siūlo fondas Tinder 

Foundation. Jis skirtas padėti žmonėms ugdyti ir tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Platforma 

„Mano mokymosi būdas“ didina prieinamumą ir įtrauktį. Taip pat žr. Bendruomenė „Kaip 

tai daroma“, skirtą rasti būdą ar priemonę, kuri padėtų įgyti skaitmeninių technologijų žinių. 

 Velso svarbiausių įgūdžių tobulinimo priemonių rinkinys (dar vadinamas WEST priemonių 

rinkiniu) siūlo atlikti pa(si)tikrinimo testą, kuriuo vertinamas vartotojo pradinis skaitmeninio 

raštingumo lygmuo ir kiti svarbūs įgūdžiai ir suteikiama prieiga prie kitų išteklių, 

padedančių mokiniams tobulinti savo įgūdžius, žinias ir gilinti supratimą. 
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