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Šio vebinaro turinys

Nuotolinio mokymo(si) EDUKA klasėje nerealiuoju (asinchroniniu) laiku galimybės:

• Metodinės taikymo rekomendacijos, praktiniai patarimai ir pavyzdžiai mokytojams, mokiniams, tėvams.

• Šiaurės Licėjaus patirtis, kaip naudojant EDUKA klasę organizuoti nuotolinio mokymo procesą mokykloje.

• Nuorodos, kontaktai, kur kreiptis dėl konsultacijos, pagalbos.

• Detalesnės instrukcijos EDUKA klasės sistemoje.
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ŠMM rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372

• https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bde
l%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

• Informacinis puslapis 
mokykloms https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. 4

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK+del+nuotolinio+mokymo_03_16.pdf
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis


ŠMM rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu (ištrauka)
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372

• Iki kovo 20 d. mokykla turi priimti sprendimą dėl ketinamos taikyti virtualios mokymosi 

aplinkos ir pranešti apie tai savivaldybei.

• Iki kovo 27 d. mokyklos parengia, sukaupia skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, 

skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, mokytojai pasiruošia mokyti nuotoliniu būdu.

• Mokykloje susitariama dėl ugdymo organizavimo:                                  

 kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, 

 kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, 

 kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, 

 kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, 

 kaip reguliuojamas jų krūvis, 

 kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir 

pan. 5



Mokykla turėtų pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik 

skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei 

bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir / ar 

nerealiuoju (asinchroniniu) laiku.

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
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ŠMM rekomendacijos dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu (ištrauka)

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372

https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK+del+nuotolinio+mokymo_03_16.pdf


Nuotolinis mokymas: planavimo svarba
Atgalinio planavimo modelis
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NUSTATYTI SIEKIAMUS 
REZULTATUS

• Kokie mūsų 
ketinimai?

• Ką mokiniai turės 
suprasti, žinoti ir 
gebėti atlikti?

• Kas laikytina 
mokymo(si) sėkme?

NUSTATYTI PRIIMTINUS 
ĮRODYMUS

• „Kaip aš žinau, kad 
jie žino, ką aš noriu, 
kad jie žinotų, 
suprastų, gebėtų?“

• Kas, kaip ir kodėl 
bus vertinama?

• Kas atskleis, kad 
mokiniai išmoko to, 
ko mokėsi?

PLANUOTI 
MOKYMĄ(SI)

• Kokios mokymo(si) 
veiklos, priemonės 
padės įvykdyti 
sėkmės kriterijus?

• Kaip pa(si)tikrinama 
pažanga?

• Kaip mokiniai gaus 
grįžtamąjį ryšį?

Pagal Wiggins ir McTighe, 2005



Sinchroninis 
(vykstantis realiuoju 

laiku)

Frontalus mokymas

Asinchroninis

(vykstantis ne 
realiuoju laiku)

Personalizavimas

• Skaitmeniniai ištekliai EDUKA 

klasėje.

• Įprastinės spausdintinės 

priemonės („Šviesa“).

• Virtualus bendravimas (mokinio 

ir mokytojo) skirtingu laiku.

• Mokinio mokymasis savo 

tempu, savo aplinkoje.

• Formuojamasis vertinimas ir 

individualus grįžtamasis ryšys

MM

Nuotolinis mišrus mokymas(is) 

Mokymas(is) su įprastinėmis 

spausdintinėmis priemonėmis

Mokymas(is) skaitmeninėje 

erdvėje, internete 

• Vaizdo, garso konferencijų 

komunikacijos įrankiai –

Microsoft Teams, Moodle, 

Hangout ar kt. 

• Įprastinės spausdintinės 

priemonės.

• Virtualus bendravimas ir 

bendradarbiavimas fiksuotu 

laiku, grįžtamasis ryšys.



EDUKA klasės mokymo(si) turinys ir galimybės

EDUKA klasė – vienintelė skaitmeninio turinio platforma Lietuvoje, siūlanti turinį visiems 

pagrindiniams mokomiesiems dalykams nuo 1 iki 12 klasės. 

• 200 skaitmeninių vadovėlių.

• 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių, diagnostinių ir bandomųjų testų nuo 1 iki 12 klasės 

visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams. 

• Rekomenduojame EDUKA klasę naudoti kaip turinio platformą kartu su vienu iš komunikacijos 

įrankių – Microsoft Teams, Moodle, Hangout ar kt. Bet galima naudoti ir kitus.

• EDUKA klase galima naudotis visais išmaniais įrenginiais.

• EDUKA klase galima naudotis nepriklausomai nuo to, kokiu dienynu naudojasi mokykla.
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EDUKA klasėje mokytojai

- gali kurti savo užduotis ir testus pagal skirtingą sudėtingumo lygį,

- gali diferencijuoti, individualizuoti mokymą(si) pagal mokinio gebėjimus ir 

pasiekimų lygį,

- vienoje vietoje gali ruoštis pamokoms, kaupti joms skirtą mokomąją ir metodinę 

medžiagą,

- vienoje sistemoje gauti ir analizuoti mokinių rezultatus.

11

Mokytojas mokiniams turi suteikti prieigą prie EDUKA klasės skaitmeninės aplinkos, kurioje yra visa mokymui(si) 

reikalinga medžiaga ir galimybės mokytojui pačiam ją kurti ar įkelti. 



EDUKA klasėje mokiniai

- gali spręsti individualiai mokytojo 

parinktas ir paskirtas papildomas 

užduotis;

- atlikę užduotis gali iš karto matyti savo 

rezultatus ir klaidas;

- gali naudotis visais EDUKA klasėje 

sukeltais vadovėliais.
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Nuotolinis mokymas(is)

EDUKA klasėje
Svarbūs nuotolinio mokymo(si) elementai yra savarankiškas mokinio mokymasis, 

mokytojo parama mokantis, vertinimas ir grįžtamasis ryšys. 

EDUKA klasė suteikia nuotolinio mokymo(si) galimybes, atsižvelgiant į tikslus ir 
uždavinius:

• diagnostiniam vertinimui;

• naujos ir kartojamos medžiagos skaitymui, nagrinėjimui;

• medžiagos supratimui, taikymui, įgūdžių įtvirtinimui;

• formuojamajam vertinimui;

• apibendrinamajam vertinimui.
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Pirmiausia reikia prisiregistruoti ir susikurti grupę



Nuotolinis diagnostinis vertinimas
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Žingsniai:

1. Bibliotekoje pasirinkti reikalingą diagnostinį testą, peržiūrėti testo vertinimo 
charakteristiką.

2. Apgalvoti, kokiu tikslu bus naudojamas tas testas (pateikti 3 DT taikymo 
scenarijai).

3. Priskirti testą atlikti mokiniams (nurodant atlikimo laiką), įsivertinimo lenteles 
(kad mokinys žinotų, kas tikrinama).

4. Stebėti, kurie mokiniai atliko testą, kaip atliko (automatinis testo užduočių 
vertinimas).

5. Pagal testo atlikimo rezultatus apgalvoti / suplanuoti, kaip su kuriais mokiniais 
bus dirbama toliau.

Jei nėra diagnostinio testo reikalingam dalykui, mokytojas testo užduotis gali sukurti 
pagal pateiktus šablonus pats ir, išsisaugojęs Mano saugykloje, priskirti mokiniams.



3 diagnostinio testo ir įsivertinimo 

mokiniui taikymo scenarijai
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Naujos ar kartojamos medžiagos 

pateikimas mokiniams
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Žingsniai:

1. Bibliotekoje pasirinkti reikalingą vadovėlį ar kitą mokymosi priemonę, rasti temą, 
reikalingą perskaityti ar išmokti. Galima peržiūrėti metodinius patarimus tai temai, 
pateiktus mokytojo knygoje ar rekomendacijose.

2. Priskirti medžiagą mokiniams (individualiai ar visai mokinių grupei), kad savarankiškai 
perskaitytų, pasimokytų, nurodyti laiko trukmę.

3. Parekomenduoti mokiniams, tėvams savarankiško papildomo mokymosi leidinius 
(pateiktus prie pasirinkto komplekto), kuriuos tėvai gali įsigyti internetu 
www.knyguklubas.lt arba www.pegasas.lt. 

Jei mokytojas neranda reikiamos savo dalyko medžiagos, gali įsikelti į Mano 
saugyklą paties parengtą ar atrinktą teorinę medžiagą (dokumentus, nuorodas, 
video pamokas, pateiktis) ir priskirti mokiniams.

http://www.knyguklubas.lt/
http://www.pegasas.lt/


Užduotys medžiagos supratimui, 

įgūdžių įtvirtinimui
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Žingsniai:

1. Bibliotekoje pasirinkti reikalingą vadovėlio komplektą, atidaryti reikalingą temą.
2. Atsidaryti užduotis, parinkti reikalingas  (trijų sudėtingumo lygių).
3. Priskirti užduotis mokiniams (individualiai ar visai mokinių grupei), nurodyti laiko 

trukmę.
4. Stebėti, kas ir kaip atliko užduotis (automatinis užduočių vertinimas).
5. Teikti grįžtamąjį ryšį (pagal poreikį, galimybes).
6. Pildyti kaupiamąjį vertinimą (prieš tai susitarus, kas ir kaip bus vertinama).



Nuotolinio mokymo(si) galimybės 

EDUKA klasėje
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Kaip savarankiškai tobulinti įgūdžius?
Patarimai 5–8 klasių mokiniui
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Kaip savarankiškai tobulinti įgūdžius?
Patarimai 9–12 klasių mokiniui
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Kaip mokiniui savarankiškai tobulinti įgūdžius?
Patarimai tėvams
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KOKIE NUOTOLINIO 

UGDYMO PRIORITETAI?



MŪSŲ IŠSIKELTI PRIORITETAI

Ugdymo kokybė
Teigiama socialinė 
emocinė aplinka

Ugdymo turinio 
užtikrinimas

Konferencijos

Patirtinis ugdymas

Darbas grupėse

Projektiniai darbai

Ugdymo proceso nuoseklumas ir 
nepertraukiamumas Aktyvūs mokymo/si metodai

Karštoji linija 
mokiniams 

Karštoji linija 
mokytojams 

Pokalbiai ir 
susirašinėjimai su 
mokiniais (klasės 

vadovai/ mentoriai)

Galimos bendravimo 
platformos

Savarankiško mokinių 
darbo užtikrinimas

Vertinimas ir 
įsivertinimas

Portfolio, darbų rinkinių 
sudarymas

Grįžtamojo ryšio 
užtikrinimas

- apie juos kalbėsime šiandien.



KAS IR KAIP PADEDA 

IŠPILDYTI PRIORITETUS?



Sinchroninis

MOKYMO(SI) MODELIAI

Asinchroninis



GALIMYBĖS

Grįžtamasis ryšys
Nuotolinio mokymo 

platformos
Turinys mokiniui, 

mokytojui, tėvams 



EDUKA SISTEMOS 

PANAUDOJIMAS



KOKIOS BUVO PIRMOSIOS IDĖJOS?



MOKYMO(SI) KOMPLEKTAS



3131

Aktuali vaizdinė informacija 

ir interaktyvios, 

įtraukiančios kompleksinės 

užduotys

Serijos ATRASK, TAIP
Vadovėliai
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Užduotys

Serijos ATRASK, TAIP
Vadovėliai



EDUKA klasė
Komplektų savybės

33

Skaitmeninis 

vadovėlis

Metodinės 

rekomendacijos 

mokytojui

866 

interaktyvios 

užduotys
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Interaktyvios 

užduotys

EDUKA klasė
Vertinimas ir įsivertinimas



EDUKA klasė
Vertinimas ir įsivertinimas
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Tema. Diagramos.
29 užduotys (3 sudėtingumo lygiai) 



Vertinimas ir įsivertinimas
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Vardas, pavardė 
1

Vardas, pavardė 
2

Vardas, pavardė 
3

Vardas, pavardė 
4

Vardas, pavardė 
5

Vardas, pavardė 
6

Vardas, pavardė 
7

Vardas, pavardė 
8

Vardas, pavardė 
9

Vardas, pavardė 
10

EDUKA klasė



Vertinimas ir įsivertinimas

EDUKA klasė



Užduočių kūrimas
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1 BŪDAS: JEI UŽDUOTIS JAU SUKURTA / ĮKELTA SAUGYKLOJE

EDUKA klasė



Žingsniai:

1. Ateinu į pasirinktą grupę + komplektą + 

temą ir apačioje pasirenku Papildoma 

medžiaga + iš saugyklos.

39

Kaip paties mokytojo sukurtas užduotis 
priskirti mokiniams?



Žingsniai:

1. Ateinu į pasirinktą grupę + komplektą + 

temą ir apačioje pasirenku Papildoma 

medžiaga + iš saugyklos.

2. Pasirenku ir spaudžiu PRISKIRTI.
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Kaip paties mokytojo sukurtas užduotis 
priskirti mokiniams?



Žingsniai:

1. Ateinu į pasirinktą grupę + komplektą + 

temą ir apačioje pasirenku Papildoma 

medžiaga + iš saugyklos.

2. Pasirenku ir spaudžiu PRISKIRTI.

3. Atsiranda prie grupės parinktos temos.

41

Kaip paties mokytojo sukurtas užduotis 
priskirti mokiniams?



Žingsniai:

1. Ateinu į pasirinktą grupę + komplektą + 

temą ir apačioje pasirenku Papildoma 

medžiaga + iš saugyklos.

2. Pasirenku ir spaudžiu PRISKIRTI.

3. Atsiranda prie grupės parinktos temos.

4. Atidaryti tą užduotį ir UŽDUOTI.
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Kaip paties mokytojo sukurtas užduotis 
priskirti mokiniams?



2 BŪDAS: KAIP UŽDUOTĮ KURTI, EINANT IŠ PASIRINKTO KOMPLEKTO?

43

Žingsniai:

1. Grupės komplekte prie temos apačioje 

pasirenkama NAUJA UŽDUOTIS.

2. Sukuriama užduotis.

3. Ją galima iš karto UŽDUOTI mokiniams.

4. Galima IŠSAUGOTI ir UŽDUOTI vėliau. 



2 BŪDAS: KAIP UŽDUOTĮ KURTI, EINANT IŠ PASIRINKTO KOMPLEKTO?

44

Žingsniai:

1. Grupės komplekte prie temos apačioje 

pasirenkama NAUJA UŽDUOTIS.



2 BŪDAS: KAIP UŽDUOTĮ KURTI, EINANT IŠ PASIRINKTO KOMPLEKTO?
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Žingsniai:

1. Grupės komplekte prie temos apačioje 

pasirenkama NAUJA UŽDUOTIS.

2. Sukuriama užduotis.



2 BŪDAS: KAIP UŽDUOTĮ KURTI, EINANT IŠ PASIRINKTO KOMPLEKTO?
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Žingsniai:

1. Grupės komplekte prie temos apačioje 

pasirenkama NAUJA UŽDUOTIS.

2. Sukuriama užduotis.

3. Ją galima iš karto UŽDUOTI mokiniams.

4. Galima IŠSAUGOTI ir UŽDUOTI vėliau. 



Nuoseklumo svarba
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EDUKA klasė



DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

• Kaip užsiregistruoti EDUKA klasėje?

• Ką turiu išsiųsti tėvams, kad vaikai prisijungtų prie Eduka klasės?

• Kaip sukurti grupę ir pakviesti mokinius?

• Kaip naudotis Bibliotekoje esančiu turiniu?

• Kaip atšaukti paskirtą užduotį?

• Kaip pridėti dar vieną mokomąjį dalyką?
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Detalesnės instrukcijos –

EDUKA klasės sistemoje
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SINCHRONINIO UGDYMO PAVYZDYS

Vasario 20 d 9 val. Nuotolinis mokymas(is): kaip dirbti su EDUKA klase 
realiuoju (sinchroniniu) laiku.



Daugiau pagalbos ir informacijos

www.eduka.lt

8 614 22022 

informacija@sviesa.lt

http://www.eduka.lt/
mailto:informacija@sviesa.lt

