
Vaizdo konferencija 

prasidės kovo 27 d. 14:30
Siekdami užtikrinti sklandų ir dalykišką bendravimą

prašome:

 prisijungiant prie konferencijos nurodyti savo tikrąjį vardą

ir pavardę;

 išjungti savo mikrofoną ir jo neįjungti kol kalba pranešėjas;

 išjungti telefono garsą;

 teikti klausimus ir rašyti pastebėjimus / siūlymus pokalbių

(Public Chat) kambaryje;

 pasibaigus pranešimams, kai norėsite kalbėti, įjungti

mikrofoną, bet nepradėkite kalbėti, kol moderatorius Jums

nepasiūlys.

Įspėjame, kad iš konferencijos bus šalinami:
 slapyvardžiais prisijungę dalyviai;

 dalyviai pokalbių lange pateikiantys nekorektišką užgaulų tekstą.

Būkime organizuoti ir draugiški!



Nuotolinis mokymas(is)
Informatika

Povilas Leonavičius

Ugdymo turinio rengimo skyrius2020-03-27

Iliustracijos šaltinis: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/kinija-isdave-pirmuosius-komercinius-leidimus-naudoti-5g-tinklus-921-1156206

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/medijos/kinija-isdave-pirmuosius-komercinius-leidimus-naudoti-5g-tinklus-921-1156206


Dabartinėje situacijoje nepasikeitė ugdymo tikslai! 
Pasikeitė situacija ir ugdymo metodai

Iliustracijos šaltinis: https://www.tehrantimes.com/news/446207/Coronavirus-and-Iran-s-experience-on-distance-learning

https://www.tehrantimes.com/news/446207/Coronavirus-and-Iran-s-experience-on-distance-learning


Nuotolinio mokymo(si) organizavimas. Kas svarbu?

• Bendri mokyklos bendruomenės susitarimai dėl nuotolinio mokymo organizavimo.

• Ilgalaikių planų peržiūra ir koregavimas.

• Aiški komunikacija su mokiniais ir jų tėvais.

• Laiko planavimas.

• Užduotys mokiniams: numatomi mokymosi rezultatai, jų vertinimas, grįžtamasis ryšys.

• Mokymo(si) priemonės.

• Įvertinti savo ir mokinių pasirengimą mokyti(s) pasikeitusiomis sąlygomis.

• Pagalba vieni kitiems.

• ...



https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

Nuolat papildomas:

 Skaitmeninės priemonės, yra galimybė sąrašą atsisiųsti (.xlsx ir .pdf) 

 Aplinkos, Mokymai, Metodinė medžiaga (dokumentai, vaizdo medžiaga)

 Klausimų / atsakymų skiltis – klauskite, tačiau prieš tai – peržiūrėkite skiltį DUK ir gal jau rasite atsakymą į Jums rūpimą klausimą.

 Kviečiame skiltyje Siūlau dalintis, Jūsų manymu, tinkančiomis priemonėmis, mokymo aplinkomis, metodine medžiaga ar mokymais. 

Viskas yra svarbu ir aktualu, nes kiekvienas iš mūsų stengiamės, kad mokymo(-si) procesas būtų efektyvus ir prieinamas kiekvienam.

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb7HhUKJWNLu7KGtxLy0jJYkju1A
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/aplinkos&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgFiTSYztb6EJOohO74v94mKVVtA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/mokymai&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZXL1pKBSpXhzxr0DYZAAuu-0ezQ
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/dokumentai&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq1uSwR2mvJ3pMciaoq5XpdL9o3w
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/metodin%C4%97-med%C5%BEiaga/video-med%C5%BEiaga&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH6ej7kWjeCvCm3yh5YBs1baZmQA
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/duk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB_5Q-mksyBbb4742raZ6QonLI0A
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/si%C5%ABlau&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFngnvbXRDyAZyms00JccgqyObvFw


http://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/nuotolinis-mokymas

http://mokytojotv.blogspot.com/search/label/Nuotolinis mokymas

http://www.svietimonaujienos.lt/kategorija/nuotolinis-mokymas
http://mokytojotv.blogspot.com/search/label/Nuotolinis mokymas


Skaitmeninės priemonės informatikai

https://emapamokos.lt
https://www.eduka.lt/klase

https://evadoveliai.lt

http://it.vadoveliai.lt/
http://vaizdopamokos.lt

http://vaizdopamokos.lt/dalykas/it/

Informacinės technologijos

dokumentai, metodinės rekomendacijos,

mokymo priemonės, ...

http://www.skaitmeninisiq.lt

http://www.skaitmeninisiq.lt/Pamokos/
https://jbg.vma.lm.lt/

https://www.mentimeter.com/

https://code.org/

Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės 

technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas (.pdf)
https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/Uzduotys_savarank

iskam_darbui._Informacines_technologijos,_11-

12_kl.,_bendrasis_kursas.pdf

https://www.google.com/

https://scratch.mit.edu/

https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/

Interaktyvios Bebro konkurso užduotys (2014-2018)

https://www.youtube.com/channel/UC_NjEoTB

pHsBHwmA4gj8LGg/featured

Vaizdo pamokos apie įrankius

https://emapamokos.lt/
https://www.eduka.lt/klase
https://evadoveliai.lt/
http://it.vadoveliai.lt/
http://vaizdopamokos.lt/
http://vaizdopamokos.lt/dalykas/it/
http://www.skaitmeninisiq.lt/
http://www.skaitmeninisiq.lt/Pamokos/
https://jbg.vma.lm.lt/login/index.php
https://www.mentimeter.com/
https://code.org/
https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt3/Uzduotys_savarankiskam_darbui._Informacines_technologijos,_11-12_kl.,_bendrasis_kursas.pdf
https://www.google.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.upc.smm.lt/projektai/bebras/2014/
https://www.youtube.com/channel/UC_NjEoTBpHsBHwmA4gj8LGg/featured


Pagalba švietimui – visame pasaulyje

Bendri patarimai: platformos ir taisyklės, lūkesčiai, prieinamumas

Pamokų / kursų tipai: medžiagos kūrimas, pristatymas, mokinių įtraukimas ir aktyvinimas... 

Papildomi patarimai kaip įtraukti mokinius: pamokos metu, ne pamokos metu, ištekliai...

https://teachremotely.harvard.edu/best-practices

Ką daryti, jei anglų kalbos žinios nėra Jūsų stiprioji pusė? Pasinaudokite technologijų siūlomomis galimybėmis 

Naudokite Chrome naršyklę; spustelėkite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite „Versti į...“.

https://teachremotely.harvard.edu/best-practices


Tiesioginė seminaro transliacija vyko kovo 27 d. 13:00
Facebook renginyje: https://bit.ly/WebinaroEventas

Vėliau seminaro medžiagą galima bus pasiekti:
Turing School Facebook 
Turing School YouTube 

https://bit.ly/WebinaroEventas


Linkiu visiems ramybės, pasitikėjimo savimi ir 
geros sveikatos!

Povilas.Leonavicius@nsa.smm.lt

p. s. Po karantino mes negrįšim į „tą pačią“ mokyklą 

mailto:Povilas.Leonavicius@nsa.smm.lt


Mažiau yra daugiau

Iliustracijos šaltinis: https://eu.alienwarearena.com/ucf/show/1975456/boards/pc-systems-and-hardware/Image/crazy-pc

https://eu.alienwarearena.com/ucf/show/1975456/boards/pc-systems-and-hardware/Image/crazy-pc

