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Modernių IKT (IRT) taikymas 

švietime aktualus ne tik 

vizualizacijos ar aktyvinimo 

aspektais, bet ir kaip vienas 

esminių XXI amžiaus 

mokymo(si) bei veiklos įrankių. 



ĮVAIROVĖ IR GALIMYBĖ RINKTIS 

Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) / 

informacinių ir ryšių technologijų  (IRT) galimybės   

E-mokymas(is) – mokymas(is), grįstas 
IRT naudojimu mokymo(si) procese 
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• Didesnis prieinamumas ir lankstumas 

 

• Neribojama vieta, laikas, sparta 

 

• Geresnis medžiagos pasiekiamumas  

 

• Galimybė individualizuoti 

 

• Didesnis interaktyvumo lygis 
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•  Lankstesnės konsultacijos 

 

• Skaidresnis pasiekimų vertinimas 

 

• Sinchroninė ir asinchroninė komunikacija 

 

• Didesnė besimokančiojo atsakomybė 

 

• ... 



Jos taip pat išplėtė ir mūsų mokymosi galimybes, 

tačiau kartu išryškino: 

 

 naujus e. mokymo(si) proceso dalyvių vaidmenis 

ir atsakomybes 

 

 ir naujų kompetencijų poreikį, ypač mokėjimo 

mokytis bei mokėjimo valdyti savo mokymąsi (t.y. 

savivaldžio mokymosi) kompetencijų. 



Įvertinant laiką, būtiną virtualiam mokymuisi,  reikia atsižvelgti į 

šiuos veiksnius: 

 

• Laikas, reikalingas paskirtoms užduotims atlikti; 

• Laikas, kurį užima komunikavimas su mokytoju ir 

bendramoksliais; 

• Laikas, reikalingas nurodytai literatūrai perskaityti; 

• Laikas reikalingos medžiagos paieškai; 

• Laikas kontaktiniam nuotoliniam mokymuisi; 

 

• Laikas, skirtas susipažinti su mokymosi aplinka. 



Jeigu besimokantysis anksčiau nebuvo 

susipažinęs su e-mokymosi aplinka, gali prireikti 

8–24 val. papildomo darbo.  

 

Naujai programinei įrangai įsisavinti reikia 

numatyti 8 val.  

 

Taip pat besimokantysis gali sugaišti laiko dėl 

techninių nesklandumų.  
 
 



Bet kuriuo atveju, mokantis savarankiškai, 

besimokančiajam reikės keletą kartų 

daugiau laiko nei auditorijoje kartu su 

pedagogu. 

 

Dėl šios priežasties siunčiamų 1 užsiėmimo 

informacijos kiekį sumažinti.  

 

 

 

 



Naudoti visokią įmanomą vizualizaciją: 
 

• Esminius dalykus paryškinti (Bold, Italic), 

pabraukti, apibraukti, nuspalvinti ryškiau ar 

pan.  

 

• Dėti paveikslėlius, sukeliančius tam tikras 

asociacijas, papildančius tekstą ir pan.  

 

Bet neperkrauti ir neiškreipti esmės  



• To paties dalyko medžiagą siųsti 

porcijomis (atitinkančiomis 1 

užsiėmimo darbų apimtis) su 

konkrečiais ir kiek įmanoma tikslesniais 

klausimais, užduotimis. 

 

 



 

• Būtina nurodyti, ne tik ką reikia padaryti, 

bet ir kaip padaryti, kaip įforminti darbą. 

Pvz. ar tai turi būti powerpoint  

pristatymas ir kiek skaidrių ten turi būti; ar 

gali būti atsakymai Word formatu (taip 

pat kokios apimties ir pan.) 

 



 

Visai naudinga pridėti užduoties atlikimo 

kriterijus, ypač jeigu ją vertinsite. Kriterijai 

irgi „pasufleruoja“ besimokančiajam, kaip 

turi atrodyti jų atsakymas. Tuo tarpu 

pavyzdys gali “užmušti” kūrybiškumą. 

 

 

 

 

 



 

 

Būtina nurodyti, iki kada ir kas turi būti 

padaryta. Galima laikytis 

buvusio/tipinio/įprasto užsiėmimų  

tvarkaraščio 

 

 

 

 



• Nevertėtų skirti užduoties tik perskaityti 

atsiųstą medžiagą, nes dažniausiai tai apskritai 

nėra daroma, o, be to, juk dažniausiai mūsų 

galutinis tikslas tikrai nėra ką nors perskaityti. 

Skaitome tam, kad sužinotume, galėtume 

atsakyti į klausimus, ką nors atlikti ir pan. 

 

 



 

 

Verčiau siūlyti perskaityti ir ką nors atlikti: išrinkti, 

užpildyti lentelę, atsakyti į klausimus ar pan. – 

bet ką, kas leis mums suprasti, kad jie perskaitė, 

suprato esmę ir galime jiems skirti kitą dalį 

informacijos. 



• Galima, aišku, įrašyti savo paskaitas, vesti 

jas tiesiogiai nuotoliniu būdu ar pan., bet tai 

gali kelti ir kai kurių techninių problemų, 

tiesiog internetinio ryšio ar jo kokybės 

problemų, todėl reikėtų rinktis būdą, 

kuris geriausiai leidžia jums ir 

besimokantiesiems pasiekti mokymosi 

tikslų ir rezultatų.  

 

 



 

• Tiesioginis bendravimas nebūtinai turi trukti 

pvz. 1,5 val. – vieniems ar vienai 

informacijai gal reikės ir daugiau laiko, 

kitiems ir kitai – gal tik 30 min. Tačiau bet 

kuriuo atveju reikia laikytis atitinkamų 

higienos normų, daryti pertraukas ir pan.   

 



• Nuotolinio mokymo(si), e-mokymo(si) 

pradžioje visada reikia susitarti dėl 

būtinų sąlygų. 

 
 Pvz. iki kada, per kiek laiko jūs atsiųsite savo atsakymą, 

grįžtamąjį ryšį, per kiek laiko jie turi atsakyti ir pan.  

 

 

 

 

 
 



 

 

• Visi turime sutarti, kaip šį mokymosi 

procesą valdyti – čia kaip eismo 

taisyklės gatvėje 

 

•  Taip visi kartu mokysimės valdyti laiką ir 

studijų procesą. 

 

 
 



 

Reikia prisiminti, kad, deja, vis tik didelė 

dalis besimokančiųjų nėra išmokę dirbti 

savarankiškai, nes dažniausiai mokėsi tik 

mokytojo vadovaujami.  

 

 



 

 

Čia besimokantiesiems labai naudingi yra ir 

tam tikri gebėjimai, ir kompetencijos, kurie 

gali palengvinti mokymąsi, naudojant IRT. 

 



 teigiamos nuostatos ir motyvacija mokytis; 

 

savęs kaip besimokančiojo pažinimas; 

 

gebėjimas valdyti savo mokymosi procesą: 

planavimas, organizavimas, vykdymas, 

reflektavimas, vertinimas ir pan. – 

savivaldus mokymasis  



 Gebėjimas analizuoti savo žinojimą įvairiose 
srityse ir suvokti, ką jau žinai, moki, gebi, ir 
ko dar reikėtų mokytis. Kuo šis ir kiti gebėjimai 
naudingi savivaldaus mokymosi aspektu, 
aptarsime vėliau, analizuodami savivaldaus 
mokymosi gebėjimų aktualumo klausimą. 

 
 
 Gebėjimas analizuoti savo mokymosi 

procesą ir save kaip besimokantįjį, t.y. 
suprasti, kurios asmeninės savybės ir gebėjimai 
padeda, ir kurios trukdo sėkmingai mokytis; koks 
yra asmeninis mokymosi stilius ir pan.   

  
 



Gebėjimas kelti savo mokymosi tikslus ir 

uždavinius, netgi tais atvejais, kai dirbame 

auditorijoje, kartu su kitais. 

 

Gebėjimas planuoti savo mokymosi laiką. 

 

Gebėjimas pasirinkti tinkamą ir kokybišką 

mokymosi turinį, net jei kaip įprasta jį 

pateikia mokytojas ar kursų vadovas.  

 

 



 
Gebėjimas valdyti informaciją, t.y. ne tik 

rasti tinkamus ir patikimus informacijos 
šaltinius, atrinkti reikiamą medžiagą, bet ir ją 
tvarkyti, vertinti jos išsamumą, patikimumą, 
teisingumą, jungti informaciją, gautą iš įvairių 
šaltinių, ir konstruoti naują žinojimą ir t.t.;   

 
 
Gebėjimas pasirinkti tinkamas mokymosi 

strategijas, metodus, priemones, 
mokymosi išteklius, aplinką ir pan.  
 



Gebėjimas kryptingai veikti siekiant 
išsikeltų uždavinių, t.y. naują mokymosi 
medžiagą sieti su jau turima, mokytis iš 
patirties ir per patirtį ir pan. 
 
 

Gebėjimas motyvuoti save. Esminė 
motyvavimo priemonė – individualios 
kiekvienam besimokančiajam mokymosi 
veiklos prasmės radimas. 
 

  
 



 

Gebėjimas reflektuoti, t.y. apmąstyti ir 

(į)vertinti savo mokymosi eigą ir rezultatus 

numatytų tikslų ar kitų pasirinktų kriterijų 

aspektu, nustatyti sėkmės ir nesėkmės 

priežastis.   

 

Gebėjimas numatyti savo mokymosi 

proceso tobulinimo galimybes ir 

strategijas 

 



Paaiškinti, kas mokymosi veikloje patiko, 
kas – ne, kodėl;  

 
kas buvo lengva, kas – sunku, kodėl,  
 
Paaiškinti, ko išmoko, kokios patirties įgijo 

ir pan. 
 
nuspręsti, ką reikia daryti, kad pagerintų 

mokymąsi. 



 

Savarankiškai numatyti reikalingą 

užduotims atlikti laiką ir sau tinkamą 

jų atlikimo seką 

 



 
Laiko planavimas ir  
efektyvus laiko panaudojimas  
 
 
 
 kaip planuoti mokymosi laiką; 
 išvengti nesėkmių;  
 perfekcionizmo problemos ir jų sprendimo būdai ir 

pan.  

Geroji užsienio šalių patirtis 



 Užsirašyk viską, ką darai per dieną: 
• kada atsikėlei,  

• kiek laiko praleidai vonioje,  

• kiek laiko pusryčiavai,  

• kiek užtrukai eidamas į darbą,  

• jei kalbėjai telefonu ar naršei internete – kiek 
laiko tai užtruko ir t.t.) 

 
 Ypač smulkiai užsirašyk, ką veikei po darbo. 
 Daryk tai keletą dienų iš eilės. 
 Viską apmąstyk ir atrask laiko „vagis“.  

Kaip efektyviau planuoti savo laiką? 



Labai svarbu ir itin 

skubu:  

 

Labai svarbu, bet ne 

itin skubu:  

 

Labai skubu, bet ne 

itin svarbu: 

Nei skubu, nei labai 

svarbu: 

  

Mano mokymosi prioritetai: 

Kaip efektyviau planuoti savo laiką? 





streso valdymas,  

 

asmenines savybes, turinčias 

teigiamą/neigiamą įtaką mokymosi sėkmei 

ir pan. 
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