
Nuotolinis mokymas(is): 

kaip dirbti EDUKA klasėje 

nerealiuoju (sinchroniniu) laiku?

Dr. Simonas Šabanovas,

“Šiaurės Licėjaus” ugdymo vadovas  

2020 03 20



2



Webinarų ciklas

Nuotolinis mokymas(is): 
kaip dirbti su EDUKA 

klase nerealiuoju
(asinchroniniu) laiku

Nuotolinis mokymas(is): 
kaip dirbti EDUKA 
klasėje realiuoju 

(sinchroniniu) laiku

Savaitgalis

Nuotolinis 
mokymas(is): 

Teams sistema

Nuotolinis 
mokymasis: 

Ugdymo kokybės 
užtikrinimas 

pradinėse klasėse

Nuotolinis mokymas: 
Kokybiško ugdymo 

užtikrinimas 
progimnazinėse

klasėse

Nuotolinis mokymas:  
kokybiško ugdymo 

užtikrinimas 
gimnazinėse klasėse

Nuotolinis 
mokymas(is): 

Socialinė emocinė 
aplinka

Kovo 19 d. 9 val. Kovo 20 d. 9 val.

Kovo 21 d. 9 val. Datos bus paskelbtos atskirai



Kokie nuotolinio ugdymo 

prioritetai?

Kovo 20 d. 9 val.

Nuotolinis mokymas(is): 

kaip dirbti su EDUKA klase

realiuoju (sinchroniniu) laiku.



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

* Akcentai šiandienai!



Kas ir kaip padeda 

išpildyti prioritetus?



Sinchroninis

Mokymo/si modeliai

Asinchroninis



Galimybės nuotolinėms 

aktyvioms veikloms



Galimybės

Grįžtamasis ryšys
Programos aktyviam 

nuotolinio mokymui

Turinys mokiniui, 

mokytojui, tėvams 



EDUKA klasė vienintelė lietuviško skaitmeninio turinio platforma Lietuvoje, siūlanti turinį visiems 
pagrindiniams mokomiesiems dalykams nuo 1 iki 12 klasės. Čia mokytojai ras 200 skaitmeninių 
vadovėlių ir 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių nuo 1 iki 12 klasės, visiems pagrindiniams 
mokomiesiems dalykams. 

„Google Classroom“ yra įrankis, kurį naudodami pedagogai gali kurti ir planuoti užduotis, pateikti 
įvertinimus ir efektyviai bendrauti su auditorija. Mokiniai ar studentai taip pat gali naudoti „Classroom“ 
ir atlikti užduotis „Google“ diske, jas užbaigti bei pateikti ir tiesiogiai bendrauti su pedagogais bei 
kitais moksleiviais.

Moodle –mokymosi aplinka, su kuria galėsite sukurti kursus, pritaikyti juos savo poreikiams, talpinti 
dokumentus ar mokymo medžiagą, sekti bei analizuoti pasiekimus ir progresą.

Skaitmeninės mokymosi aplinkos



Ką svarbu įvertinti renkantis:

• Skambučio dalyvių skaičius

• Mobilioji versija

• Video konferencija

• Konferencijos įrašymas

• Integruotas sprendimas

• BDAR

• Kaina

Įrankiai nuotoliniam mokymuisi

Microsoft Teams

Viber

Whatsapp

Facebook messenger

Zoom

Skype
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Įrankiai nuotoliniam mokymuisi

Skambučio 

dalyvių limitas

Ribota 

nemokamos 

versijos 

pokalbio 

trukmė (min.)

Mobili versija Dalinimasis 

ekranu

Video 

konferencija

Konferencijos 

įrašymas

Nuotolinė 

dalyvių 

kompiuterių 

kontrolė

Skype 50 Taip Taip Taip Taip

Google 

Hangouts

10 Taip Taip Taip Mok

Zoom 100 40 Taip Taip Taip Taip Taip

Discord 10 Taip Taip +/- Taip

Viber 5 Taip +/-

Whatsapp 4 Taip +/-

Microsoft 
Teams

Neribota Taip Taip Taip Taip Taip



„Šiaurės licėjus“ pasirinko!

Grįžtamasis ryšys
Aktyvaus nuotolinio 

mokymo platformos
Turinys mokiniui, 

mokytojui, tėvams 



Microsoft Teams

panaudojimas



Grupės



Failų saugykla



Failų redagavimas. Grupės darbas



Susitikimų planavimas



Video veikla, konsultavimas



Darbalaukio vaizdavimas



Pokalbiai komandose ir individualiai



White board



Veiklų įrašai



Kanalų formavimas. Jų panaudojimas



Darbas įrašuose 



EDUKA sistemos 

panaudojimas



Kaip mes dirbame?



Komplektas



Vadovėlis online



Darbas klasėje



Užduotys



Vertinimas



Darbas nuotoliniu būdu



Konsultacijos



Daugiau pagalbos ir informacijos

www.eduka.lt

8 614 22022 

informacija@sviesa.lt

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

