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Šis projektas buvo paremtas Europos Komisijos. Šis tinklapis atskleidžia tik autoriaus požiūrį, Komisija
neprisiima jokios atsakomybės už tai, kokia informacija yra pateikta.

0. Įžanga – Švietėjų mokymo kursas
Ar turite patirties konkrečioje srityje, ar žinių tam tikra tema, kuriomis norėtumėte pasidalinti su
kitais? Tada “Netbox” - tai galimybė Jums. Vienas iš projekto NetBox tikslų – sukurti priemones, kurių
pagalba įgalintume dalijimosi žiniomis ir patirtimi procesą bendruomenės narių tarpe. Taigi šio kurso
dėka Jūs turėsite galimybę pasidalinti savo žiniomis ir įgūdžiais su platesne bendruomene. Dėka
“Išmokyk mokytoją” kursų, tu dabar turi galimybę .
Šis kursas nereikalauja išankstinio pasiruošimo. Jis leis Jums lengvai įgyti žinių ir gebėjimų, kurių
prireiks, norint sukurti mokomąjį kursą Kulautuvos bendruomenės svetainėje. Baigę šį kursą, Jūs
būsite pasirengę sukurti savo kursą.
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0. Švietėjų mokymo kursas
Kurso turinys ir struktūra
1. Trenerio vaidmuo
a) Mokymosi ciklas
b) Mokymosi procesas
c) Grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas
d) Vaidmenų pažinimas
2. Didaktiniai mokymosi metodai
a) Mokymosi ištekliai
b) Autentiškumas ir orientavimas į veiklą
c) Skirtumas tarp mokymo ir pristatymo
d) Seka ir struktūra
3. Tikslinių grupių pritraukimas
a) Aš besimokančiojo vaidmenyje
b) Motyvacijosir teigiamo požiūrio į mokymąsi formavimas
c) Grupės ir jų dinamika
4. E-konsultavimo įgūdžiai
a) 7 įgūdžių požiūris
b) “Salmons” e-mokymosi modelis
c) Mišraus mokymosi modelis
5. E-mokymosi priemonės
a) Sinchroninės ir asinchroninės priemonės
b) Grupinis darbas ir bendradarbiavimas
c) Mišrus mokymosi modelis
d) Produktyvumas prieš mokymosi priemones
6. Kursų kūrimo įrankis
a) Kurso pristatymas
b) Aprašomieji puslapiai
c) Socialinė sąveika
d) Besimokančiųjų vertinimas
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1. Viršelis – Švietėjo vaidmuo
Puslapio numeris:

[įrašyti numerį]

Puslapio tipas

Viršelis

Antraštė

1. Švietėjo vaidmuo

1.1 Mokymosi ciklas

Šiame skyriuje daugiau sužinosite apie pagrindinius mokymosi etapus,
taip pat mokymąsi, paremtą aktyvia veikla. Skyriaus turinys pateikiamas,
remiantis “Kolb” modeliu.

1.2 Mokymosi procesas

Šiame skyriuje jūs daugiau sužinosite apie mokymosi procesą, įskaitant
kognityvinę struktūrą.

1.3

Grįžtamojo

ryšio Pagrindinis šio skyriaus akcentas - grįžtamasis ryšys tarp mokytojo ir

gavimas ir teikimas

besimokančiojo. Jūsdaugaiu sužinosite apie skirtingus atsiliepimų tipus
ir išmoksite efektyvai suteikti grįžtamąjį ryšį .

1.4 Vaidmenų pažinimas

[Ketvirta pastraipa]

Schema

1.1 Mokymosi

1.2 Mokymosi

1.3. Grįžtamojo

1.4 Vaidmenų

ciklas

procesas

ryšio gavimas ir

pažinimas

teikimas
Mokymosi

Mokymosi

Grįžtamojo ryšio

ciklas 1

procesas 1

taisyklės

Mokymosi

Mokymosi

Atsakymų

ciklas2

procesas2

gautus

į

atsiliepimus
rengimas
Konkretūs

Grįžtamojo ryšio

klausimai

teikimas
skaitmeninėmis
priemonėmis
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“Kolb” modelis

Grįžtamojo ryšio
rūšys

Užduotis
Užduotys

1.1 Surašyti užduotis
1.2
1.3
1.4

Nuoroda1

1.1 Mokymosi ciklas

Nuoroda2

1.2 Mokymosi procesas

Nuoroda3

1.3 Grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas

Nuoroda 4

1.4 Vaidmenų pažinimas

1.1 Švietėjo vaidmuo – Mokymosi ciklas 1

NetBox’e plėtojamuose kursuose , tu keiti savo vaidmenį iš vartotojo mokytojo, į gamintoją mokytoją.
Tokiu būdu jūs priimate mokytojo vaidmenį. Jeigu norite suprasti šį vaidmenį, visų pirmą labai svarbu
suprasti didaktinį mokymo metodą (meno ar mokslo mokymą) .
Vienas iš pagrindinių didaktinių elementų - mokymosi ciklas.
Per daugelį metų mokslininkai aprašė ir išplėtojo daug mokymosi modelių.Įvairūs mokymosi modeliai
stengiasi paaiškinti pagrindines mokymosi etapų tarpusavio sąsajas.
Pirminiuose mokymosi cikluose buvo išskiriami tokie 3 etapai:
1. Tyrinėjimas: susipažinę su trumpu temą apibūdinančiu teiginiu, besimokantieji yra skatinami
aptarti temą, prisiminti savo pačiųgyvenimo patirtį, kuri gali būti su ja susijusi, ir iškelti į su
tema susijusius klausimus, į kuriuosjie šiuo metu negali atsakyti.
2. Atradimas: Šiame etape yra pristatoma ir paaiškinama pagrindinė mokomos temos
koncepcija. Temos paaiškinimui, pateikiamos nuomonės pagrindimui ir besimokančiųjų
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įgūdžių praplėtimui naudojami praėjusiame etape besimokančiųjų pateikti konkretūs
pavyzdžiai iš jų gyvenimiškos patirties.
3. Taikymas: Šiame etape besimokantiesiems suteikiama galimybė praktiškai taikyti išmoktas
sąvokas ar išplėtotus įgūdžius. Mokymasis vyksta kartojant ir praktiškai taikant žinias ir
gebėjimus, o tai reikalinga, kad besimokantieji tinkamai įsisavintų mokomąją temą.
Mokymosi ciklas pavaizduotas kaip ciklas, kadangi baigęs trečiąjį etapą, mokytojas, pradėdamas
aiškinti sekančią temą, grįš prie pirmojo etapo.

Tyrinėjimas

Taikymas

Atradimas

1 paveikslas: Mokymosi ciklas 1
Nuorodos ir šaltiniai:
Karplus, E. / Karplus, R. (1970): Intellectual development beyond elementary school. School Science
and Mathemaqtics, 70, 398-406..
Karplus, R. (1975). The learning cycle. In F. Collea, et al., Workshop on physics teaching and the
development of reasoning. Stonybrook, NY: American Association of Physics.

Švietėjo vaidmuo – Mokymosi ciklas 2
Veikla paremtas mokymosi ciklas turi 4 pagrindinius tarpusavyje integruotus elementus:
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Planavimas

Refleksija

Veikimas

Stebėjimas
2 paveikslas: Mokymosi ciklas 2 – Veikla paremtas mokymasis

Besimokantysis turi turi:





Parengti veiksmų planą, kuris leistų pagerinti mokymosi procesą;
Užtikrinti, kad jis šio plano laikosi;
Stebėti mokymosi plano įgyvendinimo efektyvumą;
Išanalizuoti mokymosi plano veiksmingumą.

Nuorodos ir šaltiniai
Kemmis, S. / Mc Taggart, r. / Retallick, J. (2004): The action research planner. Karachi: AgaKhan
University Instutiute for Educational Development 2004.

Švietėjo vaidmuo – Mokymosi ciklas 3
Besimokantysis turėtų suplanuoti savo mokymąsi ir tada veikti, kad savo planus įgyvendintų.
Norėdami įsitikinti, kad jų mokymosi planai ir veiksmai yra adekvatūs, jie turi stebėti ir įvertinti, ko
išmoko ir kaip to pasiekė. Šiuos stebėsenos rezultatus besimokantysis kartu su savo švietėju gali
toliau panaudoti, apgalvodami tolimesnį mokymosi turinį.
Kiekvienam mokymosi ciklo etapui galime pridėti specifinius klausimus:
Fazė

Klausimai
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Planavimas
Veikimas
Stebėjimas
Refleksija

Ką mes ketiname daryti?
Ką mes padarėme? Ar laikėmės savo plano?
Kas atsitiko? Kaip mes žinome kas atsitiko?
Ką tai reiškia?

Nuorodos ir šaltiniai
http://www.aifs.gov.au/sf/resources/actionresearchchart.pdf

8

Švietėjo vaidmuo – Mokymosi ciklas 4
Datalesnis modelis, apibūdinantis mokymosi procesą, yra Kolb‘o modelis. Šis mokymosi modelis
orientuotas į individualius mokymosi stilius ir gyvenimo patirtimi paremtą patirtinį mokymąsi.
Kolb išskiria keturias sritis, kurių kiekvienos dvi sujungtos tarpusavyje. Šios keturios sritys yra:







Patirties analizė:
Tai reiškia mokytis iš konkrečių patirčių ir jas lyginti su kitų žmonių patirtimi. Šiame etape
svarbu suprasti kitų žmonių jausmus.
Stebėjimas:
Šiame etape akcentuojamas faktais grįstas stebėjimas, kuris reikalingas prie priimant
sprendimus. Besimokantieji turi stebėti aplinką iš skirtingų perspektyvų.
Konceptualizavimas:
Šiame etape koncentruojamasi ties idėjomis ir jų analize.
Eksperimentavimas:
Šiame etape veikimas yra pagrindinis dalykas. Darant įtaką žmonėms ir įvykiams
besimokantieji gali išspręsti daug problemų, tačiau tai taip pat reiškia, kad jie kartais turės
rizikuoti.
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Patirties analizė

Eksperimentavimas

Stebėjimas

Konceptualizavimas

2 Schema: Mokymosi ciklas 3 – Kolb´s modelis (panašus į 1984 ir 1999 metų)
Pavyzdžiai , naudojant “Kolb” mokymosi modelį įvairiose gyvenimo situacijose :








Patirties analizė:
Jūs gavote 5 minutes pasiruošti pristatymui klasėje , tačiau apie jo pateikimą gavote mažai
nurodymų.
Stebėjimas:
Jūs mąstote, kodėl galimai gavote žemesnį įvertinimą ir visiškai pamiršote apie tai, ką
norėjpte pasakyti pristatymo metu.
Konceptualizavimas
Jūs pasikalbėjote su savo mokytojudėl pristatymo irpasižymėjote kelias idėjas, kad kitą kartą
galėtumėte pasiruošti geriau.
Eksperimentavimas
Jūs pasiruošėte savo pristatymą iš anksto, pasižymėjote keletą svarbių pristatymo aspektų,
taip pat pasipraktikavote. .

Nuorodos ir šaltiniai
Kolb D. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Kolb D. (1999). The Kolb Learning Style Inventory, Version 3. Boston: Hay Group.
Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Model, online: http://www.nwlink.com/~donclark/.
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Švietėjo vaidmuo – mokymosi ciklas 5

Užduotis :

1 užduotis: Kolb Modelis
2 užduotis: Veikla paremtas mokymosi modelis

Sudėkite 8 elementus teisinga tvarka
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Švietėjo vaidmuo – Mokymosi ciklas 6

Honey ir Mumford (1995) mokymosi stilius suskirstė taip:





Aktyvistai
Reflektoriai
Teoretikai
Pragmatikai

Honey ir Mumford mokymosi ciklas yra toks:

3 Schema: Honey ir Mumford mokymosi ciklas

Planavimas
(pragmatikai)

Patirtis
(aktyvistai)

Sprendimų
priėmimas
(teoretikai)

Stebėjimas
(reflektoriai)
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Nuorodos ir šaltiniai
Honey, P. and Mumford, A. (1995) Using Your Learning Styles, 3rd edn, Honey Publications,
Maidenhead.
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1.2 Švietėjo vaidmuo – Mokymosi procesas 1
Vienas iš paprasčiausių būdų suprasti mokymosi procesą yra pažvelgti į savo mokymosi pradžią ir
pabaigą. Mokymosi proceso pradžioje būtina įvertinti savo pradinę elgseną. Tai parodo, kaip asmuo
elgiasi tam tikroje situacijoje, pavyzdžiui, sprendžiant problemą.
Kuomet žvelgiame į mokymąsi per elgseno prizmę, svarbnu ne tai, kas vyko mokymosi porceso metu,
o tai, kaip kito besimokančiojo elgsena, lyginant su pradine.
Šis mokymosi procesas pagrindinį dėmesį skiria elgesio pokyčiams.

Pradinė
elgsena

Mokymosi
procesas

Elgsenos
pokytis

4 Schema: Mokymosi procesas 1 – Mokymosi procesas, kaip keičiasi elgesys

Nuorodos ir šaltiniai
Dilger, B. (2007): Der selbstreflektierende Lerner. Paderborn 2007.
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Švietėjo vaidmuo – Mokymosi procesas 2
Kitas būdas suprasti mokymosi procesą yra pažvelgti į jį per tai, kaip keičiasi besimokančiojo
kognityvinė struktūra. Tokio mokymosi proceso metu švietėjui svarbu įvertinti mokymosi proceso
pradžioje besimokančiojo turimas žinias, kad būtų galima sėkmingai suplanuoti visą mokymosi veiklą.
Pagrindinis tokio proceso aspektas – jau turimų besimokančiojo žinių susisiejimas su naujai įgytomis
žiniomis.
Pagrindiniai etapai, kurie keičia asmens kognityvinę struktūrą – informacijos šifravimas, informacijos
gavimas, informacijos atkūrimas.

• Informacijos
šifravimas

• Informacijos
gavimas

Kognityvinė
struktūra

• Informacijos
atkūrimas
Kognityvinė
struktūra

5 Schema: Mokymosi procesas 2 – Mokymosi procesas, kaip keičiasi kognityvinė struktūra

Nuorodos ir šaltiniai
Dilger, B. (2007): Der selbstreflektierende Lerner. Paderborn 2007.
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1.Mokytojo vaidmuo: Grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas 1
Grįžtamasis ryšys - informacija apie užduoties atlikimo teisingumą (Clark, 2003).
Kurdami mokymosi kursus Kulautuvos bendruomenės svetainėje, turite atsižvelgti į tai, kad
besimokantysis ir švietėjas vienas kitam teikia grįžtamąjį ryšį. Egzistuoja keletas bendrų taisyklių,
takomų grįžtamojo ryšio teikimui. Pagal Höbarth (2010), grįžtamasis ryšys gali būti:
-

Konstruktyvus, nukreiptas į ateitį: teikiant grįžtamąjį ryšį, turite suteikti besimokantiesiems
galimybes mokytis iš savo klaidų, kad jie jų išvengtų ateityje, pvz., “Kai kitą kartą pristatysite
šį darbą, jūs galėsite pabandyti…”

-

Apibūdinamasis: turėtumėte kritikuoti objektyviai ir visą laiką išlikti mandagus.

-

Konkretus: besimokančiajam lengviausia suprasti konkrečią ir aiškiai pateiktą informaciją.
Jeigu jūs, teikdami grįžtamąjį ryšį, naudosite tik abstrakčias frazes, besimokantysis negaus
patarimo, kaip išspręsti problemą.

-

Ne tik neigiamas: asmuo bus labiau linkęs priimti pasiūlymus darbo tobulinimui,
jeigupaminėsite ir teigiamų jo veiklos aspektų. Vienas iš metodų, kurie gali būti naudojama pagyrimas- konstruktyvi kritika-pagyrimas. Pirmasis žingsnis - pagirti besimokantįjį (ką jis
padarė gerai), antrasis - suteikti konstruktyvią kritiką (ką galėtų pakeisti arba patobulinti) ir
galiausiai pagirti dar kartą (ką jis padarė geriausiai).

Konstruktyvus

Apibūdinamasis

Konkretus

Grįžtamasis
ryšys

Ne tik neigiamas

6 Schema: Grįžtamojo ryšio taisyklės
Nuorodos ir šaltiniai:
Clark, R. and Mayer, R. (2003) e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for
Consumers and Designers of Multimedia Learning. San Francisco: Pfeiffer, A Wiley Imprint.
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Höbarth, U. (2010) Konstruktivistisches Lernen mit Moodle, Praktische Einsatzmöglichkeiten in
Bildungsinstitutionen— 2., aktualisierte und ergänzte Aufl. Verlag Werner Hülsbusch, Boizenburg.
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Švietėjo vaidmuo: Grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas 2
Jei norite sutaupyti laiko, galite naudoti grįžtamojo ryšio klausimyną. Tai padės Jums daugiau sužinoti
apie besimokančiuosius tiek mokymosi pradžioje, tiek ir pabaigoje.

Nuorodos ir šaltiniai
Glänzer, H. (2004)Trainerleitfadenfür einlive e-le@rning Seminar.ManagerSeminareVerlags GmbH,
Bonn 2004

Švietėjo vaidmuo: grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas 3
Kuomet mokymosi procesas vyksta kompiuterinių technologijų pagalba, svarbu žinoti tam tikrus
specifinius aspektus susijusius su grįžtamojo ryšio davimu. Anot Höbarth (2010), egzistuoja skirtingi
grįžtamojo ryšio tipai ir formos:

Rezultato pateikimas

Besimokančiajam atlikus užduotį, jis gauna
atsakymą, ar užduoties rezultatas yra teisingas,
ar ne.

Teisingo rezultato pateikimas

Besimokančiajam atlikus užduotį, jam
pateikiama informacija, ar jo rezultatas yra
teisingas. Kartu pateikiamas ir teisingas
atsakymas į užduotį.

Atsakinėjimas iki tol, kol atsakoma teisingai

Besimokančiajam atlikus užduotį, jis gauna
atsakymą, ar užduotis atlikta teisingai, ar ne.
Jeigu užduoties rezultatas neteisingas,
besimokančiajam leidžiama užduotį kartoti,
kol jis gaus teisingą rezultatą.

1 Diagrama, skaitmeniniai atsiliepimai
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Nuorodos ir šaltiniai:
Höbarth, U.(2010) Konstruktivistisches Lernen mit Moodle, Praktische Einsatzmöglichkeiten in
Bildungsinstitutionen— 2., aktualisierte und ergänzte Aufl. Verlag Werner Hülsbusch, Boizenburg.

Švietėjo vaidmuo: Grįžtamojo ryšio priėmimas ir teikimas 4
Yra du būdai suteikti kompleksinį grįžtamąjį ryšį (Höbarth, 2010):
-

Mokymosi turiniu paremtas grįžtamasis ryšys: toks grįžtamasis ryšys yra paremtas mokymosi
turiniu, o jame pateikiami galimų problemų sprendimų paaiškinimai, koreguojamos
besimokančiojo padarytos klaidos ir pan.

-

Papildomos informqacijos teikimas: tokio grįžtamojo ryšio metu besimokantysis gauna
papildomos informacijos apie alternatyvius problemos ar užduoties sprendimus ir pan.

Rezultato
pateikimas

Grįţtamojo
ryšio tipai

Paprastas

Kompleksinis

Mokymosi
turiniu
paremtas

Teisingo
rezultato
pateikimas

Atsakinėjimas iki
tol, kol bus atsakyta
teisingai

Papildomos
informacijos
treikimas

7 Schema: Grįžtamojo ryšio teikimo tipai

Nuorodos ir šaltiniai:
Höbarth, U. (2010) Konstruktivistisches Lernen mit Moodle, Praktische Einsatzmöglichkeiten in
Bildungsinstitutionen— 2., aktualisierte und ergänzte Aufl. Verlag Werner Hülsbusch, Boizenburg.
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1.4 Švietėjo vaidmuo: Vaidmens supratimas 1
Žemiau pateikta schema vaizduoja jūsų kaip švietėjo funkcijas mokymosi procese:

Planavimas

Vadovavimas
Švietėjo
funkcijos

Instruktavimas

Plėtojimas

Moderavimas

Bendravimas
8 Schema: Švietėjo funkcijos
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Švietėjo vaidmuo: Vaidmens supratimas 2
Yra 5 elementai, kurie tiesiogiai susiję su pagrindiniais reikalavimais mokymosi scenarijui. Išsami
informacija apie šiuos reikalavimus :
Sistemingas mokymosi ciklas:

poreikių
identifikacija

planavimas
ir dizainas

vertinimas

atestavimas

Pamokų
pristatymas

11 Schema: Sistemingas mokymosi ciklas
- Reikalavimas 1:

Poreikių identifikacija
Paprastai tariant, kad mokymas būtų veiksmingas turi būti paklausa ir
poreikis. Kombinacija klausimų, interviu, grupinių diskusijų, trūkumų analizė
ir t.t., šis derinys gali būti naudojamas prieš projektuojant savo kursą, siekiant
nustatyti, ar yra kurso reikmė bei paklausa, nustatyti kurso tikslus ir nuspręsti
kokie bus veiksmai bei kokios pirmenybės.

- Reikalavimas 2:

Planuoti ir projektuoti mokymosi procesą ir medžiagą.
Turi būti imtasi šių keturių žingsnių;
1.

Nurodyti kurso mokymosi tikslus.
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Mokymosi tikslas yra apibrėžiamas: rezultato teiginys, kuris fiksuoja mokinių
konkrečias žinias, įgūdžius ir požiūrį turėtų būti suteikiama galimybė pamatyti
šią informaciją‘.
Pavyzdžiui, šio kurso gale, mokiniai turės galimybę pademonstruoti gebėjimą
parengti dirvožemį, naudojant sodo žemės dirbimo reikmenis.
Geriausi mokymosi tikslai turėtų būti sumanūs :

Tikslo nustatymas

Konkretus
Išmatuojamas
Pasiekiamas
Aktualus
Susietas su laiku

Nuorodos ir šaltiniai:
Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives.
Management Review, Volume 70, Issue 11(AMA FORUM), pp. 35–36.

2.

Mokymosi
turinys
turėtų būti
nustatomas
atsižvelgiant
tai, ką reikia
išmokti,
pasiekti
kurso metu.

Nurodyti mokymosi turinį

į
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Naudingas mokimosi žemėlapis :

3.

Pasirinkti mokymosi metodus

Dažniausi mokymosi metodai yra šie:
Internetinis kursas; Paskaitos; Video pristatymas; Atvejų tyrimai;
Struktūrinis vertinimas; Atsiliepimai remiantis individualiu arba kolektyviniu
pagrindu; Praktika, įgūdžių demonstravimas.
4.

Struktūrizavimas ir sekos mokymo programą

Kas yra turinio seka? Kiek laiko turėtumėt skirt kiekvienai turinio daliai? Tai
yra kur tu sukursi savo pamokų planus.

- Reikalavimas 3:

Mokymosi pristatymas
Teikiant kurso turinį nepamirškite tokios sekos:

1. Pabrėžkite ką jūs planuojate pristatyti kurso metu – ….ĮVADAS
2. Mokymas šiame kurse ………………………………………………………..........................DĖSTYMO
PASTRAIPOS
3. Priminkite, ką jau mokėte - ……………………………………………………..IŠVADA

Pagrindiniai patarimai sėkmingam mokymo pristatymui:










- Reikalavimas 4:

Turėkite entuziazmo viso kurso metu.
Susikoncentruokite ties mokiniais ir mokymo objektu, ne ties savimi!
Nervintis normalu!
Nustatykite pirmuosius valdymo įgūdžius.
Niekada nešnekėkite žiūrėdami į šias programas (PowerPoint slide, Windows,
ir t.t.)kalbėkite su mokiniais.
Susikoncentruokite ties reikalingiausiais dalykais.
Duokite mokiniams daugybę galimybių būti įtrauktiems.
Naudokite tinkama humorą.
Sukurkite grupių vaidmenis ir naudokite juos savo pranešimui.

Mokymosi vertinimas
Pavyzdžiai gali įtraukti šias užduotis, pavyzdžiui: rašiniai, vaidinimai, įgūdžių
demonstravimas, grupinės užduotys, įvairūs klausimai.
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- Reikalavimas 5:

Vertinkite mokymosi procesą, kursą ir mokymą.
Vertinimai yra "bet koks bandymas gauti informaciją (atsiliepimą) dėl
mokymo programos poveikio ir įvertinti mokymo vertę, atsižvelgiant į šią
informaciją."
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Mokytojo vaidmuo: Vaidmens supratimas 3
Šiuo metu vis daugiau dėmesio skiriama bendravimui švietimo srityje.
Šis bendravimas gali būti randamas:
 Tarp mokytojų
 Tarp studentų
 Tarp mokytojų ir studentų.

Sarai Finely teigia “…mokytojų sėkmė nuosekliose mokymo sprendimuose priklauso nuo pozicijos
šiuose šešiuose dimensijose: - valdžios, tarpininkavimo, profesionalumo, bendradarbiavimo, žinių ir
instrukcijų – kuri yra orientuota ties mokinio mokymu. (Finely, 2000, p.20)

Nuorodos ir šaltiniai:
Finely, S. J. (2000): Te changing role of the teacher. SEDL.Southwest Educational Development
Laboratory. Texas 2000. See also in the internet:
http://www.sedl.org/pubs/teaching99/changingrole.pdf , 02.02.2013.
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Mokytojo vaidmuo: Vaidmens supratimas 4
Kelis pasirinkimus turintis testas

1.4 Keli pasirinkimai – Puslapis 4
Puslapio numeris:

4

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

Mokytojo vaidmuo: Sąmoningumo vaidmuo 4

Teksto straipsnio 1 dalis

Mokytojo vaidmenyje yra įvairių vaidmens elementų

Užduotis

Pasirinkite vieną teisingą.

Nuoroda1

(nuoroda į failą)

Nuoroda2

(nuoroda į failą)

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Variantas1

Išgyvenimas

Neteisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija1

Ar jums reikia kovoti už išlikimą kaip kurso mokytojui?

Variantas2

Vadovavimas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija2

Jūs turite padėti besimokančiajam. Teikti pagalbą reiškia vadovauti jiems

Teisingas

per mokymosi procesą.
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Pasirinkimas 3

Plėtojimas

Teisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija 3

Medžiagos plėtra ir kurso plėtojimas savarankiškai yra labai svarbus

Pasirinkimas 4

Apribojamas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija 4

Ne tik nurodymų reikalaujama iš mokytojų. Apriboti reiškia atsitraukti ir

Teisingas

leisti dirbti savarankiškai su mokytojo patarimu.

Atsiliepimas
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti „?‟ mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia
ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Pirmas
nesėkmingas bandymas“

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą , bet nenusiminkite. Tai buvo
jūsų pirmasis bandymas, todėl pabandykite dar kartą.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas bandymas“

Jūs pasirinkote klaidingą atsakymą ir vėl. Pasirinkote neteisingą
atsakymą antrą kartą , jūs nebegalite toliau bandyti.
Jei norite gauti daugiau informacijos spauskite „?„ mygtuką. Jūs
visada galite jį rasti šalia ataskaitose.
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Nuoroda į atsiliepimą

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą. Jei norite gauti daugiau
informacijos spauskite „?„ mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia
ataskaitose.
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2. Pagrindinis puslapis – Didaktinis mokymosi metodas
Puslapio numeris :

[Įveskite numerį]

Puslapio tipas

Pagrindinis puslapis

Antraštė

2. Didaktiniai mokymo metodai

2.1 Mokymosi ištekliai

Šitame skyriuje jus toliau mokysitės apie mokymosi išteklius. Tai jums
padės suprasti mokinio mokymosi procesą.

2.2

Autentiškumas

ir Šitame skyriuje jūs išmoksite apie autentišką mokymąsi ir veiksmų

veiksmų orientacija
2.3

Skirtumai

orientacija. Didaktinis sąvoka bus taikoma išsamiau.
tarp [3 pastraipa]

mokymosi ir pristatymo
2.4

Nuoseklumas

ir [4 pastraipa]

struktūra
Schemos

2.1 Mokymosi
ištekliai

2.2
Autentiškumas ir
veiksmų

2.3. Skirtumai

2.4 Seka ir

tarp mokymo ir

struktūra

pristatymo

orientacija
Kurso

plano Autentiškumas

elementai
Didaktinė

3 Patarimai kaip

medžiaga

sukurti
autentiško
mokymosi
susitarimą.

Užduotis

Užduotis

Žinių

Veiksmų

pasikeitimas

orientacija
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Didaktinė sąvoka
Užduotys

2.1 Keli pasirinkimai
2.2 Keli pasirinkimai
2.3
2.4

Nuoroda1

2.1 Mokymosi ištekliai

Nuoroda2

2.2 Autentiškumas ir veiksmų orientacija

Nuoroda3

2.3 Skirtumai tarp mokymo ir pristatymo

Nuoroda4

2.4 Seka ir struktūra
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2.1 Didaktiniai metodai – Mokymosi ištekliai 1
Didaktinis treniravimosi metodas yra mokymosi metodas, kuris seka išsilavinimo stilių. Pirmiausia,
įtraukia mokymą pagal pasakojimus, paskaitų skaitymus ir skaitymą. Šiuolaikiniai didaktiniai metodai
koncentruojasi ties mokiniu ir jos/jos paskatinimu galvoti patiems tol, kol sugalvos teisingą atsakymą
ar sprendimą. Kursai, kurie vyksta internetu yra sukurti taip, kad daugiausia mokymosi laiko mokiniai
turi pats statyti pasaulio modelį savo galvoje.
Mokymosi žinios gali būti bet kokios, kuriomis tu galėsi padėti mokytis mokiniui. Tad dažniausiai
dėmesys yra nustatomas pagal mokinio ir mokymosi medžiagą. Kurso planas taip pat įtraukia dėl to,
kad mokiniui naudinga ir būtina turėti informacijos apie kursą.
Čia yra pateikti keletas pagrindinių informacijos dalykų, kuriuos mokytojas turėtų paminėti kurse.
“Kurso plano” elementai:






Kurso pavadinimas
Apie ką yra kursas?
Kurso tikslai ir uždaviniai
Ką mokinys žinos po kurso?
Kokias problemas jie gali išspręsti? Kokias situacijas įsivaizduojate?
Turinio sunkumas
Kokio sunkumo yra turinys? Kaip yra susiję skirtingi turinio aspektai?
Informacija apie ankstesnes mokinio žinias kurių reikės kurse.
Kurie pavadinimo aspektai ar metodai yra reikalingi kurse?

Nuorodos ir šaltiniai
Karplus, E. / Karplus, R. (1970): Intellectual development beyond elementary school. School Science
and Mathemaqtics, 70, 398-406..
Karplus, R. (1975). The learning cycle. In F. Collea, et al., Workshop on physics teaching and the
development of reasoning. Stonybrook, NY: American Association of Physics.
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Didaktiniai metodai – Mokymosi ištekliai 2
Didaktinis metodas – mokymosi metodas, kuris pagrįstas auklėjamuoju stiliumi. Šiuolaikinius
didaktinius metodus galima naudoti ir taikyti su skirtingais mokymosi ištekliais.
Šie ištekliai gali būti:







Tekstai, kurie apibūdina ir paaiškina temą bei integruotos užduotys
Vaizdai, paveikslėliai ir nuotraukos
Grafikai ir lentelės
Filmai , kurie rodo situacijas ar pati procesą
Programinė įranga
Kitos medžiagos su kuriomis mokytojai gali padėti besimokantiesiems.

Pagrindinis principas yra patenkinti mokymosi lūkesčius ir rezultatus naudojant mokymosi žinias.
Šie lūkesčiai gali būti panaudojami daugelyje skirtingų būdų. Jie gali būti apibrėžti remiantis
instituciniu, vietos, regionų ar nacionaliniu lygiu, pavyzdžiui, specifiniai reikalavimai, kurių reikia
laikytis vykdant akreditavimą. Lūkesčiai ir mokymosi žinios turi būti išbandytos su suplanuota grupe.
Kurso dizainas tolimesniame švietime dažnai pakinta pagal paties mokytojo programą.

Nuorodos ir šaltiniai
Ministry of Education (2013): Learning resources. British Columbia
2013.http://www.bced.gov.bc.ca/irp_resources/ - 14-01-2013.
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Didaktiniai metodai - Mokymosi ištekliai 3
Kelis pasirinkimus turintis testas
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Didaktiniai mokymo metodai – Mokymosi ištekliai 4
Didaktiniai mokymo metodai egzistuoja keliose kategorijose:

Mokytojas pristato naują temą, pristato informaciją (pavyzdžiui, jo/jos žinos), leidžia mokiniui
pasidalinti savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi. Taip pat būtina padėti mokiniams klausti klausimų ir
pamatyti temą iš skirtingų pusių. Galiausiai, mokytojas taip pat panaudoja apmąstymo metodus, kad
leistų mokiniams patiems apmąstyti jų patirtį bei žinias.

Nuorodos ir šaltiniai:
Dutch national Program Learning for sustainable development (2013): Didactical teaching method
cards. NL, http://www.transitiepraktijk.nl/files/Didactical%20teaching%20method%20cards.pdf- 1401-2013.
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2.1 Keli pasirinkimai – puslapis 3
Puslapio numeris:

3

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

Didaktiniai metodai – mokymosi ištekliai 3

Teksto pastraipa1

Yra daug mokymosi išteklių kurie gali būti naudojami.

Užduotis

Pasirinkite vieną teisingą.

Nuoroda1

(nuoroda į failą)

Nuoroda2

(nuoroda į failą)

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAS IR PAPILDOMA INFORMACIJA
Teisingas ar neteisingas
Pasirinkimas1

Nuotraukos

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Yra daug įvairių ir skirtingų ţiniasklaidos būdu pristatyti kursą.

informacija1

NetBox‟e yra įmanoma pristatyti kursą įvairiais formatais įtraukiant

Teisingas

tekstą, vaizdo įrašus, garso įrašus ir PowerPoint programą.

Pasirinkimas 2

Rašomasis stalas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Mokytojas internetu yra vienas iš tavo raktų į uţduoties instrukciją

informacija 2

mokiniams, aiškinant kursą.

Pasirinkimas 3

Grafikai ir lentelės

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Neteisingas

Teisingas
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Papildoma

Multimedijos moksle nagrinėjami mokymo būdai, kurie įtraukia

informacija 3

ţodţius ir nuotraukas efektyvesniam mokymuisi, multimedijos
pagalba.

Pasirinkimas 4

Tekstai

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Nuotraukos, vaizdo įrašai, tekstai gali būti naudojami kaip NetBox‟o

informacija 4

instrukcijos pavyzdţiai.

Teisingas

Atsiliepimai
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos prašome paspausti „?„
mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Pirmas
nesėkmingas
bandymas “

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai buvo
pirmasis jūsų bandymas, bandykite dar kartą.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas
bandymas “

Jūs pasirinkote klaidingą atsakymą ir vėl. Pasirinkote neteisingą
atsakymą antrą kartą , jūs nebegalite toliau bandyti.
Jei norite gauti papildomos informacijos prašome paspausti „?„
mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
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2.2 Didaktiniai metodai – Autentiškumas ir veiksmų orientacija 1

Labai svarbu aprūpinti mokinius autentiškais kursais. Autentiškas reiškia įtraukti mokinių
temas, situacijas ir vaidmens scenarijus, kuriuos galime rasti realiame gyvenime. Mokiniai
turi išmokti kaip išspręsti problemas su kuriomis jie susiduria kiekvieną dieną, tai yra šio
interaktyvaus metodo instrukcija.

Nuorodos ir šaltiniai
Karplus, E. / Karplus, R. (1970): Intellectual development beyond elementary school. School Science
and Mathemaqtics, 70, 398-406..
Karplus, R. (1975). The learning cycle. In F. Collea, et al., Workshop on physics teaching and the
development of reasoning. Stonybrook, NY: American Association of Physics.
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Didaktiniai metodai - Autentiškumas ir veiksmų orientacija 2
Norint sukurti autentišką mokymosi planą Cronin suteikia mums tris naudingus patarimus:
*Darbas yra autentiškas, tačiau ne visiškai. Ne kiekviena mokymo veikla turi dubliuotis su realaus
gyvenimo patirtimi. Tikimasi, kad laikui bėgant, veikla bus labiau panaši į realaus pasaulio veiklą. Kai
lūkesčiai yra labiau pagrįsti, galbūt žmonės tai padarys greičiau.
*Išnaudoti esamas autentiško mokymo galimybes. Žmonės kepa obuolių pyragus, kai jie visą tai turi
pradėti nuo medžių sodinimo. Net tradiciniuose vadovėliuose yra istorijos problemų, pasiūlymų
eksperimentams, idėjų projektams, kurie skatina labiau autentiška mokymąsi. Pasikeitimo procesas
prasideda pasinaudojant turimomis galimybėmis ir sistemingiau siejant juos į mokymo programą ir
vertinimą.
*Pradėkite nuo nesudėtingų užduočių. Pedagogai galės lengviau įgyvendinti autentišką mokymąsi,
jeigu pradės nuo paprastesnės adaptacijos. Rengiant laišką redaktoriui apie vietos aplinkos
problemas, pavyzdžiui, lengvesnė užduotis yra pristatyti negu kurti Jungtinių Tautų modelį kad ištirtų
globalines aplinkos problemas. Abu dalykai yra autentiška ir vertinga mokymosi patirtis. Patirtis
sukurs pasitikėjimą, tada pedagogai galės bandyti sunkesnes užduotis.
(CRONIN 1993)

Nuorodos ir šaltiniai
CRONIN, J. F. (1993): Four Misconcepstions about authentic learning. In: Educational Leadership.
Authetic learning. April 1993. Vol 50, No. 7. Auch im Internet unter:
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/apr93/vol50/num07/FourMisconceptions-about-Authentic-Learning.aspx, Found: 15.12.2012.
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Didaktiniai metodai - Autentiškumas ir veiksmų orientacija 3
Kelių pasirinkimų testas
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Didaktiniai metodai - Autentiškumas ir veiksmų orientacija 4
Kad mokymasis būtų labiau autentiškas ir taip pat labiau įtrauktų mokinį į visą mokymosi procesą,
mokymosi teorija aprūpina mus antru siūlymu: veiksmų orientacija.
Veiksmų orientuotas mokymas susikoncentruoja ties darbo patirtimi ir mokymusi, mokymosi
procese. Tokioje mokymosi aplinkoje jie turi spręsti autentiškus klausimus bei problemas. Mokiniai
privalo apmąstyti savo veiksmus. Per visą mokymosi procesą, mokiniai įgyja naujų žinių per savo
veiksmus ir praktikas. Tradicinis mokymas yra įmanomas tokiose situacijose, bet jis nėra pagrindinis
visame mokymosi kurse.

Nuorodos ir šaltiniai:
Boshyk, Y./ Dilworth, R. L. (2010): Action Learning: History and Evolution. Basingstoke, UK: Macmillan
2010.
Marquardt, M.J. (2004): Optimizing the power of action learning. Palo Alto, CA: Davies-Black 2004.
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Didaktiniai metodai – Autentiškumas ir veiksmų orientacija 5

Tai reiškia ,kad mokytojas turėtų sukurti savo didaktinę koncepciją taip, kad mokinys mokytųsi visu
keturių etapu metu. Šie etapai :





Planuoti : Besimokantieji turėtų planuoti veiksmus ir priimti sprendimus.
Daryti: Mokiniai turi pasirūpinti savo aplinka tinkamai, atsižvelgiant į savo įgūdžius
(pažintinis, kategoriškas, komunikabilus ir t.t.).
Tikrinti : Besimokantieji yra priversti kontroliuoti savo veiksmus ir juos apmąstyti.
Veikti : Besimokantieji turi persvarstyti savo veiksmus ir pripažinti skirtumus tarp plano ir
registruoto veiksmo.

Planas

Padaryti

Patikrinti

Veikti

Nuorodos ir šaltiniai
Boshyk, Y./ Dilworth, R. L. (2010): Action Learning: History and Evolution. Basingstoke, UK: Macmillan
2010.
Marquardt, M.J. (2004): Optimizing the power of action learning. Palo Alto, CA: Davies-Black 2004.
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2.3 Didaktiniai metodai – Skirtumas tarp mokymo ir pristatymo 3
Mokymas ir pristatymas nėra tas pats. Kartais mokymosi sesijos pristatymo elementai yra integruoti.
Tikslas yra skatinti galimybes ir kompetencijas mokiniams, o ne tik suteikti besimokantiesiems turinį.
Taigi kursas kuris pristato faktus ir turinį dažniausiai yra ne taip naudingas kaip mokinio mokymas su
daugeliu metodu.

Mokymas

Pristatymas
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Didaktiniai metodai - Skirtumai tarp mokymo ir pristatymo 2
Mokymasis yra sistemingas. Apibendrinus, galime teigti, kad tai susiję su metodu įvairumu.
Mokytojas turi pasirinkti metodus ir jie turi tikti konkretiems kursams.
Todėl mokymasis gali būti apibūdintas kaip žinių, įgūdžių ir kompetencijos įgijimas. Tai mokymo ir
planavimo rezultatas.

Skirtingų metodų pavyzdžiai:


Paaiškinimas



Demonstravimas



Bendradarbiavimas



Nepriklausomas/Savarankiškas mokymasis



Pavyzdinės studijos

Nuorodos ir šaltiniai
http://www.teachervision.fen.com/curriculum-planning/teachingmethods/48355.html?page=3&detoured=1
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Didaktiniai metodai – Skirtumai tarp mokymo ir pristatymo 3
Toliau pateikta keletas pavyzdžių, rodančių skirtingus metodus mokymosi srityje:


Tarpusavio diskusijos



Veiklos mokymasis



Savęs analizavimas



Stebėjimas



Intensyvumas



Interviu



Skaitymas



Eksperimentai



Problemų sprendimas



Lentelių ir diagramų naudojimas

Nuorodos ir šaltiniai:
http://www.teachervision.fen.com/curriculum-planning/teachingmethods/48355.html?page=3&detoured=1
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Didaktiniai metodai – Skirtumai tarp mokymo ir pristatymo 3
Jei mokytojas praneša, kad mokiniai yra pristatinėtoji, jie paprastai naudoja pagrindinį mokymą. Tai
yra mokymo pristatymo centrinis metodas, kuris reiškia, kad mokytojas kontroliuoja klasės veiklą ir
mokymosi veikla daugiausiai orientuota klasės priekyje.
Sąvoka pagrindinis dėstymas ar pagrindinis mokymas dažnai siejamas su metodu kada mokytojas
vadovauja paskaitoje arba kada mokytojas klausinėja mokinių. Tai reiškia, kad mokytojas aprūpina
informacija, klausia klausimų ir diskutuoja tam tikra tema klasėje.

Mokytojo orientuotas požiūris
Žinios perduodamos iš mokytojų mokiniui

Besimokantieji pasyviai gauna informacija
Dėmesys skiriamas teisingiems atsakymams
Konkurencinė kultūra mokymosi procese
Mokytojas yra informacijos davėjas

Mokinio orientuotas požiūris
Besimokantieji gauna žinias rinkdami
informaciją. Jie apibendrina informaciją ir
bendrauja su bendraamžiais.
Besimokantieji aktyviai dirba su problemų
sprendimais ir renkant informaciją.
Dėmesys skiriamas sukurti tinkamas galimybes
rasti tinkamus atsakymus į problemas.
Bendradarbiavimas ir bendradarbiavimo kultūra
mokymosi procese
Mokytojas yra treneris ir tarpininkas

Nuorodos ir šaltiniai
Garret, T. (2008): Student-Centered and Teacher-Centered Classroom Management. A Case Study of
Three Elementary Teachers. Rider University. In the Internet:
http://sgstudentcenteredresearch.wikispaces.com/file/view/Student+Centered+and+Teacher+Cente
red.pdfmethods/48355.html?page=3&detoured=1, Found: 01.02.2013.
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2.4 Didaktiniai metodai – Seka ir struktūra 1
Labai svarbus yra sekos mokymosi procesas. Nesvarbu kiek laiko mokymosi procesas trunka.
Svarbiausia, kad visi mokymosi proceso etapai buvo aprūpinti kai buvo planuojamas kursas ir, kad
mokinys praeitų pro visus šiuos etapus.
Etapai pagal Roth :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Motyvacijos etapas (noras mokytis)
Sunkumų etapas (pasipriešinimas sunkumams)
Sprendimo etapas
Vykdymo etapas
Pratybų etapas (pakartojimų)
Integracijos ir perdavimo etapas

Dėstytojai neturi palengvinti šių etapų, tačiau turi užtikrinti, kad visi etapai būtų baigti per kurso
programą.

Nuorodos ir šaltiniai
Roth, H. (1983): Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 16. Aufl., Hannover 1983.
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Didaktiniai metodai – Seka ir struktūra 2
Kalbant apie mokymosi etapų sekas žemiau yra keletas patarimų kurie padės gerai atlikti mokytojo
vaidmenį. Šie patarimai yra naudingas šaltinis, nes mokytojas privalo padėti mokiniams susidoroti su
problemomis ir iššūkiais su kuriais jie susiduria skirtinguose mokymosi proceso etapuose.

Toliau pateikiami patarimai, kurių reikia laikytis per pirmuosius dvejus mokymosi etapus :
1. Motyvacijos etapas (noras mokytis)
Faktas tai, kad kiekvienas, kuris nori mokytis turi būti pasirengęs mokytis.
Vidinės paskatos iš esmės yra pasiekimų motyvacija, susidomėjimas, smalsumas, o išorinės
paskatos - atlygio ar bausmės taikymas.
2. Sunkumų etapas
Būtina įsisąmoninti problemą. Tai yra vienas iš svarbiausių žingsnių mokymosi procese.
Idėja yra padaryti problemą asmeninę ir aktualią besimokančioje padėtyje ir informuoti
mokinį kur yra problema. Todėl kiekviename mokymosi proceso etape yra naudinga paklausti
ar problema buvo nustatyta besimokančiojo. Padėkite mokiniui paklausti: "Kokia problema?"
ir rasti tinkamą atsakymą.
Tik tada galėsite sėkmingai pasiekti kitą žingsnį.
Nuorodos ir šaltiniai:
Roth, H. (1983): Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 16. Aufl., Hannover 1983.
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Didaktiniai metodai – Seka ir struktūra 3
Šie punktai yra patarimai 3 ir 4 etapams:
3. Sprendimo etapas
Didaktinis mokytojo menas yra palengvinti mokymąsi, kad geresni mokymosi rezultatai būtų
pasiekti. Todėl mokytojas turi atlikti kurso imties mažinimą ir jos sudėtingumą pakeisti turinį į
įvairias žiniasklaidos priemones. Norėdami pateikti prasmingą mokymąsi, kad pasiekti gerus
mokymosi rezultatus būtina naudoti mokymosi medžiagą t.y. paskaitas, diskusijas, grupinį
darbą ir t.t.
4. Vykdymo etapas
Besimokantieji turi veikti patys. Jie turi patys suprasti procesą ar uždavinius. Todėl mokiniai
turi išbandyti užduotis, pavyzdžiui, kurti, rašyti, žaisti ar atlikti testus.

Nuorodos ir šaltiniai
Roth, H. (1983): Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 16. Aufl., Hannover 1983.
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Didaktiniai mokymai – Eiga ir struktūra 4
Šie punktai yra patarimai 5 ir 6 etapams:
5. Pratybų etapas (kartojimas)
Pratimai yra naudojami tam, kad užtikrintų, kad besimokantieji nepamirštų svarbiausių
klausimų. Šis etapas suteikia besimokančiajam galimybę bendrauti su užduotimis, turiniu ir
problema, kurią reikia išspręsti.
6. Integracijos ir perdavimo etapas
Mokymosi proceso pabaigoje besimokantieji turėtų gebėti perduoti, ką jie išmoko į realaus
gyvenimo situacijas, todėl būtina padėti jiems būti tikriems, kaip jie gali naudoti savo naujus
įgūdžius ir žinias kasdieninėse situacijose.

Nuorodos ir šaltiniai
Roth, H. (1983): Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. 16. Aufl., Hannover 1983.
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Didaktiniai metodai – Seka ir struktūra 5
Kelis pasirinkimus turintis testas
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2.4 Keli pasirinkimai – puslapis 5
Puslapio numeris:

5

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

Didaktiniai metodai – Seka ir struktūra 5

Teksto pastraipa 1

„Roth‟ teigia, kad yra keli etapai mokymosi sekos.

Užduotis

Kurie iš šių punktų yra susiję su „Roth‟?

Nuoroda 1

(nuoroda į failą)

Nuoroda 2

(nuoroda į failą)

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Pasirinkimas1

Uţduoties etapas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Jei yra mokymosi seka besimokantysis turėtų dalyvauti visuose

informacija1

etapuose.

Pasirinkimas2

Sunkumų etapas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Būtina, kad besimokantieji susidurtų su savo klausimais ir

informacija 2

problemomis per savo mokymosi procesą.

Teisingas

Teisingas

Tai yra normalu, kad jie negali susidoroti su visomis problemomis
su kuriomis jie susiduria iš pirmo karto.

Pasirinkimas 3

Atidėtas etapas

Neteisingas

52

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Paklausk savęs – Dėl kokios prieţasties tu vėluoji?

informacija 3

Pasirinkimas 4

Motyvacinis etapas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Esminiai ir neesminiai motyvacijos incidentai yra būdingi šioje

informacija 4

srityje.

Teisingas

Atsiliepimai
Atsiliepimas „geras“

Sveikiname!
Tu pasirinkai teisingą atsakymą
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti „?„ mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia
ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Pirmas Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą.
nesėkmingas
bandymas“
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai yra
jūsų pirmas bandymas, tad bandykite dar kartą.
Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas
bandymas“

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir vėl.
Antrą kartą vėl pasirinkote neteisingą atsakymą, toliau bandyti
nebegalite.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti „?„ mygtuką. Jūs visada galite jį rasti šalia
ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
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3. Pagrindinis puslapis - Skirtas tam tikrai grupei
Puslapio numeris:

[Įveskite numerį]

Puslapio tipas

Pagrindinis puslapis

Antraštė

3. Adresuotas tam tikrai grupei

3.1 Įsivaizduokite save Šiame
mokinio pozicijoje

“išmokyk mokytoją” skyriuje jūs bandysite suprasti mokinių
mąstyseną, įsivaizduodami, kad jūs esate mokinio situacijoje.
Atliekant šį pratimą jūs išmoksite apie besimokančiųjų kaip
įvairiarūšių grupę ir išmoksite kaip tinkamai reaguoti į jų skirtingus
poreikius.

3.2 Mokymosi

Pagrindinė tema šiame skyriuje yra susijusi su mokiniu motyvacija.

motyvacija

ir Jums bus suteikta keletas patarimų kaip išmokti apie vidines

teigiamo

požiūrio motyvacijas ir psichologinio poveikio motyvacijas.

kūrimas
3.3

Grupės

dinamika

ir

jų Šioje pamokoje jūs išmoksite apie mokymosi bendruomenes ir
kaip elgtis su jomis. Turėtumėte susipaţinti su kai kuriais atvejais
ir grupės dinamika, kuri gali atsirasti besimokantiesiems sąveikos
procese.

Schemos

3.1 Įsivaizduokite 3.2 Mokymosi

3.3. Grupės ir jų

save mokinio

motyvacija ir

dinamika

pozicijoje

teigiamo požiūrio
kūrimas

Įvadas į temą

8

patarimai

motyvuoti mokinį

kaip Įvadas

į

temą

ir

internetinės
bendruomenės
apibrėţimas
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Vidinė motyvacija

Mokinio
svarstymas

tipai
aktyvumo Užduotis

Skirtingos

Mokinių

perspektyvos

vizija

Užduotis

Psichologinis

Bendruomenės

motyvacijos poveikis

kūrimo procesas

Gero

mokytojo

apibrėţimas
Užduotys

4 pagrindiniai grupių

Grupės

dinamikos

apibrėţimas

3.1 Keli pasirinkimai
3.2
3.3 Dviejų teisingų atsakymų sujungimas

Nuoroda1

3.1 Įsivaizduoti save mokinio pozicijoje

Nuoroda 2

3.2 Mokymosi motyvacija ir teigiamo požiūrio kūrimas

Nuoroda 3

3.3 Grupės ir jų dinamika
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3.1 Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio
pozicijoje 1
Šiuo atveju jūs vykdote savo vaidmenį kaip besimokančiojo užpildydami “išmokyk mokytoją kursą.”
Praėjus šį kursą jūs turėsite visus reikalingus įgūdžius tapti dėstytoju. Mokantis šį kursą per trumpą
laiką, prieš kuriant savo kursą NetBox platformoje, turėtų būti gana lengva nepamiršti savo mokinių
poreikių. Tai ypač aktualu jei jūs nusprendėte siūlyti savo mišraus mokymosi kursą ar leisti tam tikrą
kitą socialinę sąveiką. Jūs suprasite, kad nėra tokio dalyko kaip besimokančiojo stereotipo kadangi
moksleiviai yra visiškai heterogeninė grupė!
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Adresuota, tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
2
Pagal Beetham ir Sharpe (2007) jūs geriausiai gali įsijausti į besimokančiojo poreikius, jei jūs pirmą
užduosite sau keletą klausimų apie savo numatomus klausimus:
1. Ar yra veiklos spektras siekiantis patenkinti besimokančiųjų poreikius su įvairiais gebėjimais?
2. Ar besimokantieji turi galimybę pasirinkti savo kurso vertinimą; apie tai, kaip atlikti užduotį, ir
dalyvauti su kitais?
3. Ar besimokančiųjų skirtumai vertinami, t.y. nustatant bendrus uždavinius?
4. Kaip parama ir atsiliepimai pritaikyti prie individualių besimokančiųjų poreikių?
5. Kaip besimokantieji dalyvauja projektavimo procese?

Skirtingos
galimybės

Dalyvavimas

Individualus
poreikiai

Pasirinkimai

Komandinis
darbas

9 Schema: 5 Pamąstymai apie savo mokinį
Nuorodos ir šaltiniai
Beetham, H. / Sharpe, R. (2007). Rethinking Pedagogy for a Digital Age. Designing and delivering elearning. 231-232.
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
3
1. Galite numanyti, kad grupėje bus plati įvairovė mokinių. Taigi jūs turite prisitaikyti ir naudoti
įvarius mokymo metodus tam kad pasiektumėte kiekvieną grupės narį ir efektyviai pristatyti
kurso turinį. Besimokantiems gali būti naudinga informaciją gauti pateikiant tekstų mišinius,
vaizdus ir vaizdo įrašus, kad mokiniai iki galo suprastų ir įsisavintų kurso turinį.
Pastaba: Studijos parodo, kad tiktai 20% visų mokinių atsimena mokytojo skaitymą, bet 50%
mokinių atsimena mokytojo skaitymą su iliustracijomis.

1
2
3

• Teksto pastraipa
• Nuotraukos
• Vaizdo įrašai

10 Schema: 3 funkcijos svarbios mokymosi turiniui
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
4
2. Kurdami savo kursą apie Netbox platforma, gausite galimybę naudoti keletą skirtingų
priemonių, leidžiančių įvertinti besimokančiojo išsaugojimą naujų žinių kursui. Mūsų
rekomendacija yra pasirinkti keletą vertinimo priemonių, nes skirtingi besimokantieji turi
įvairių pageidavimų.
Bendrai jūs rasite tris variantus. Tai apima: tiesa/netiesa klausimus, vieno pasirinkimo
klausimai ir kelių pasirinkimų klausimai.

Tiesa-netiesa
klausimai

Vieno pasirinkimo
klausimai
Kelių pasirinkimų
klausimai

11 Schema: 3 Priemonės žinių įrodymui
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
5
3. Kaip mokytojas, jūs turite pripažinti, kad visi besimokantieji yra skirtingi, ir turi savo
mokymosi metodus mokymosi ir informacijos įsiminimo, bei informacijos kartojimo prieš
įvertinimą. Dėl šios priežasties galima nustatyti įvertinimą, kuris bus atliktas
bendradarbiaujant, užduotis bendradarbiaujant su kitais besimokančiaisiais arba sukurti ryšių
platformą keistis klausimais ir savitarpio parama tarp besimokančiųjų.

Bendradarbiavimas

Tarpusavio pagalba

Pasikeisti klausimais

12 Schema: 3 Pasiūlymai, kaip išspręsti užduotis
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite savo mokinio pozicijoje
6
4. Jeigu jūs pakviestumėte savo mokinius į “vienas su vienu” konsultacijas ne kontaktinėmis
valandomis, susidurtumėte su skirtingais mokinių lūkesčiais. Vieniems mokiniams reikia tik
trumpų atsakymų į klausimus, o kitiems reiks daugiau informacijos ir paramos pasiekti
mokymosi tikslus.

mokinys 2

nereikia
pagalbos

mokinys 1

Intensyvi
parama

mokinys 3

Trumpas
atsakymas

13 Schema: Individualus paramos poreikiai
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
7
5. Dėl formato Netbox komandoje, įmanoma yra įtraukti savo mokinius į projektavimo procesą,
prašydami juos pateikti grįžtamąją informaciją apie kurso struktūrą ir turinį, tokiu būdu
gerinant savo kursą ir savo pristatymą ateities besimokantiesiems.

Pirmas
žingsnis
Antras
žingsnis
Trečias
žingsnis

• Besimokančiųjų
atsiliepimai
• Besimokančiųjų
atsiliepimai
• Besimokančiųjų
atsiliepimai

14 Schema: Nuolatinio tobulėjimo procesas
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Adresuota tam tikrai grupei – Įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
8
Kad sukurti kursą, kuris bus tinkamas visiem mokymosi stiliams, jūs turite apsvarstyti požiūrius ir
skirtingus jūsų mokinių perspektyvas ir kaip jie priims bei supras turinio informaciją skirtingais būdais.

Pagal Mayer (2001) yra trys būdai pristatyti kursą su multimedijos įterpimais:
1. Pristatyti mokomąjį pranešimą
2. Reprezentaciniai formatai naudojami pateikti mokomąjį pranešimą
3. Jutimo būdus mokinys naudoja, kad priimtų “instrukcinę ” žinutę – Žmonės naudoja savo jausmus
kaip mokosi naujus dalykus ir išsaugojimui daugiau informacijos. Geras mokytojas pasinaudos tuo ir
bandys pažadinti kuo daugiau jausmų savo žinių teikimo metu.

Žinutės
pristatymas
Pateikti
formatai
Jausmų
priimimas

15 Schema: Vaizdo pranešimas

Nuorodos ir šaltiniai
Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning, 5.

63

Adresuota tam tikrai grupei – įsivaizduokite save mokinio pozicijoje
9
Šablonas 3.1 Kelių atsakymų pasirinkimas!
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Adresuotas tam tikrai grupei – įsivaizduokite save mokinio
pozicijoje 10
Galų gale yra tik vienas dalykas, kuris apibūdina gerą dėstytoją: Jie visada atviri ir pasirengę
prisitaikyti ir mokytis iš mokymosi poreikių jų studentams.

Mokytojas nebėra tik tas, kuris žino, bet tas kuris bendrauja su studentais, kuris taip pat mokosi iš
mokinių. Jie tapo kartu atsakingi už procesą, kuriame visi augame ir tobulėjame.
(Freire 1996, p. 61)

Nuorodos ir šaltiniai
Freire, P. (1996). Pedagogy of the Oppressed. 20th anniversary edn revised.
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3.1 Keli pasirinkimai
Puslapio numeris

9

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

Įstatyti save į besimokančiojo padėtį

Teksto pastraipa 1

Pagal Mayer (2001) yra trys vaizdai (multimedijos) ţinutėms:

Užduotis

Pasirinkite tinkamą nuomonę.

Nuoroda 1

(nuoroda į failą)

Nuoroda 2

(nuoroda į failą)

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA
Pasirinkimas 1

Teisingas ar neteisingas

Jausmus mokiniai naudoja, kad priimtų Teisingas
informaciją.

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Yra daug įvairių ţiniasklaidos priemonių per kuri pristatomas

informacija 1

kursas.
Netbox kursą galima pristatyti įvairiais formatais, įskaitant, teksto,
vaizdo ir "PowerPoint" programą.

Pasirinkimas 2

Pristatyti mokomąjį pranešimą

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Interneto dėstytojo, yra viena iš pagrindinių uţduočių teikti mokymo
pranešimus besimokantiems uţbaigiant savo kursą.

informacija 2

Teisingas
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Pasirinkimas 3

Reikalingi vertinimai siekiant uţtikrinti, kad Neteisingas
jūsų kurso turinys suprantamas vienodai
visiems besimokantiesiems.

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Multimedijos mokymuose (2001) tyrinėjami keliai ne tik ţodinio

informacija 3

dėstymo priemonių, bet ir kombinuojant ţodţius su nuotraukomis
efektingam mokymuisi, su multimedijos pagalba.

Pasirinkimas 4

Reprezentaciniai

formatai

naudojami Teisingas

pateikti mokomąjį pranešimą
Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma
informacija 4

Atsiliepimai
Atsiliepimas „geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti?-mygtuką šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Pirmas
nesėkmingas
bandymas“

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai yra
jūsų pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
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Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas
bandymas“

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir vėl.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antro bandymo ,
nebeturite galimybės toliau bandyti.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti?-mygtuką šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
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3.2 Adresuota tam tikrai grupei: Motyvacijos ir teigiamo požiūrio
kūrimas į mokymąsi 1
Vienas iš pagrindinių mokytojų pareigų užtikrinti nuolatinę motyvaciją savo mokiniams. Tai galima
pasiekti siūlant jiems pagalbą, draudimą ir atsiliepimus.
Pagal Gierke (2003), galite motyvuoti savo mokinius, jei jūs naudojate šiuos patarimus:

Sukuri motyvuojančią atmosferą aplink save: jei jūs suteikiate entuziazmo
jausmą ir liekate susikaupę į rezultatus, jūs galite tuo “užkrėsti “ mokinius.
Sukurkite teigiamą mokymosi atmosferą.

Žiūrėti į visus dalyvius rimtai.

Bendraukite su savo mokiniais draugiškai, patraukliai ir atvirai raskite tinkamą
toną bendraujant su jais.
Kontrolės ir vadovo bendravimas turi būti pasitikintis ir tikslingas.

Motyvacijos
padidinima
s

Negalima kritikuoti besimokančiųjų viešai; jei matote, bet kokius savo mokinių
trūkumus kreipkites į juos indvidualiai.
Remti mokymosi partnerystę ir grupes ypač susitikimų pradžioje, klasėse ar
bendraujant internetu.
Savo mokiniams palaikykite vidinę motyvaciją.

16 Schema: Kaip galite motyvuoti besimokančiuosius

Nuorodos ir šaltiniai
Gierke, C, Schlieszeit, J., Windschiegl, H. (2003) Vom Trainer zum E-Trainer. Neue Chancen für den
Trainer von morgen. Offenbach: GABAL Verlag GmbH.
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Adresuota tam tikrai grupei: Motyvacijos ir teigiamo požiūrio
kūrimas į mokymąsi 2
Galite pasiekti aukštą vidinę motyvaciją per besimokančiųjų grupes:
 Girkite juos taip dažnai kaip įmanoma, tačiau nepamirškite: per didelis gyrimas prarandą
reikšmę ir atitraukia mokinių dėmesį nuo mokymosi.
 Bendraukite ir teikite atsiliepimus per balsavimus ir apklausas : Jeigu parodysite ,kad jums
yra įdomi kito nuomonė jie bus labiau motyvuoti
 Kurkite universalų multimedijos derinį: visų pirma, turite nustatyti mokinių multimedijos ir
kompiuterinio raštingumo lygį. Jeigu lygis yra žemas, nesitikėkite iš jų per daug, geriau
pritaikykite kurso turinį, struktūrą ir žinias pagal jų galimybes.
 Prašykite besimokančiųjų atsiliepimų apie kursą ir kurso tikslus. Jeigu atsižvelgsite į
atsiliepimus, turėsite galimybę atsakyti į jų poreikius.
 Integruokite likusias pamokas į mokinio studijų tvarkaraštį: tai paskatins kitus studentus
gerai mokytis kurse.
 Siūlykite galimybes savęs įvertinimui ir savitikros testams: Šiuo atveju mokiniai galės
suprasti ties kuriuo dalyku jie turi dirbti stipriau ir kur yra nuostabūs. Vertinimas turėtų
palengvinti perėjimą nuo mokinio aspekto iki kito, bei suteikti mokiniams pasitikėjimą ir
entuziazmą (OECD, 2000).

Nuorodos ir šaltiniai
Gierke, C, Schlieszeit, J., Windschiegl, H. (2003) Vom Trainer zum E-Trainer. Neue Chancen für den
Trainer von morgen. Offenbach: GABAL Verlag GmbH.
OECD (2000). Motivating Students for Lifelong Learning. OECD Publishing.
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Adresuota tam tikrai grupei: Motyvacija ir teigiamo požiūrio
kūrimas į mokymąsi 3
Švieslentės, kur mokiniai gali parodyti savo darbus, gali padidinti jų motyvaciją. Šie ekranai
suteikia mokiniams galimybę gauti grįžtamąjį ryšį, o tai skatina gerinti mokinio darbo etiką ir
gebėjimą mokytis. Be to, šie monitoriai leidžia mokiniams matyti ką jie dirbo portfelyje ir
palyginti su kitais. Suteikiant jiems galimybę palyginti savo darbą su kitų besimokančiųjų gali
būti labai veiksminga norint juos motyvuoti ir skatinti siekti pažangos kurse. (GOVAERTS et al,
2010). Norėdami padidinti motyvaciją tarp savo mokinių, turėtumėte sukurti teigiamą ir
puoselėjančią aplinką mokytis. Papildomai , be anksčiau minėtų patarimų, jūs taip pat
turėtumėte atsižvelgti į šias bendras rekomendacijas (OECD, 2010).


Streso kontroliavimo ir savęs kontroliavimo valdymas



Suteikti didelę įtaką pasirinkimui dėl ko , kaip ir kodėl jie mokosi . Taip yra todėl, kad
motyvacija didėja, jei besimokantieji dalyvauja ir yra skatinami imtis kontroliuoti savo
mokymąsi



Pasiūlyti savarankišką mokymąsi, kai įmanoma



Mokytis laiko valdymo įgūdžių

Nuorodos ir šaltiniai
Govaerts, S., Verbert, K., Klerkx, J., Duval, E. (2010)Visualizing Activities for Self-reflection and
Awareness. ICWL 2010: 91-100.
OECD (2000). Motivating Students for Lifelong Learning. OECD Publishing.
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Adresuota tam tikrai grupei: Motyvacija ir teigiamo požiūrio
kūrimas 4
Šiame paveikslėlyje pateikiami Jums trumpi komponentai pozityviosios mokymosi aplinkos, kurie gali
padidinti jūsų mokinių motyvaciją.

Teigiama mokymosi aplinka

Pasirinkta
mokymosi
medžiaga ir
metodai

Savarankiškas
mokymasis

Laiko valdymo
įgūdžiai

Tikslo
nustatymas
Savęs
analizavimas

17 Schema: Teigiama mokymosi aplinka

Nuorodos ir šaltiniai
OECD (2000). Motivating Students for Lifelong Learning. OECD Publishing.
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3.3 Adresuota tam tikrai grupei – Grupės ir grupių dinamika 1
E-mokymo aplinkoje galima užbaigti didelę dalį kurso be didelės socialinės sąveikos. Jeigu siūloma
bendravimo galimybė pavyzdžiui virtualioje klasėje ar diskusijų forume, internetinė bendruomenė
gali būti įsteigta.
Internetinė bendruomenė gali būti apibrėžta kaip „nuolatinis, ilgalaikis socialinis tinklas asmenų,
kurie dalinasi ir plečia žinių bazę istorijos ir patirties komplektais susitelkęs ties įprasta praktika ar
abipuse įmone.“ (cf. Barab et. al. 2002, p. 324).

Nuorodos ir šaltiniai
Barab, S., Baek, E., Schatz, S., Moore, J., Sluder, K. and Scheckler, R. Illuminating the braids of change
in a web-supported community: A design experiment by any other name. Paper presented at the
American Educational Research Association. April 2002, New Orleans, LA.
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 2
Pagal Forsyth (2010) egzistuoja keturi pagrindiniai grupių tipai:
1. Pagrindinė grupė
2. Socialinė grupė
3. Kolektyvas
4. Kategorija

• Pagrindinė
grupė

• Socialinė
grupė

Grupė
1

Grupė
2

Grupė
4

Grupė
3

• Kategorija

• Kolektyvas

18 Schema: Grupių tipai

Nuorodos ir šaltiniai
Forsyth, D. R.2010. Group Dynamics, 5.
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 3
1. Pagrindinė grupė pasižymi asmeninais santykiais, panašiai kaip ir šeima. Taigi tai netinkamas
apibūdinimas tavo planuojamai grupei NetBox komandoje.

• Pagrindinė
grupė

• Socialinė
grupė

Grupė
1

Grupė
2

Grupė
4

Grupė
3

• Kategorija

• Kolektyvas

19 Schema: Pagrindinė grupė
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 4
2. Socialinėje grupėje yra būdingi du ar daugiau asmenų, kurie sąveikauja vienas su kitu. Tai
teisingai apibūdina mokinius, jeigu jūs siūlote jiems galimybę užsiimti tam tikra socialine
veikla.

• Pagrindinė
grupė

• Socialinė
grupė

Grupė
1

Grupė
2

Grupė
4

Grupė
3

• Kategorija

• Kolektyvas

20 Schema: Socialinė grupė

Internetinė bendruomenė yra socialinė grupė kuri apibūdinama kaip maža grupė.
Internetinė bendruomenė yra socialinė grupė, taigi charakterizuojama kaip „maža grupė vidutinės
trukmės ir pralaidumo, charakterizuoto vidutinio sunkumo lygmenų sąveikos tarp narių per nusitęsusį
laikotarpį, dažnai į tikslą sutelktose situacijose’.’. (Forsyth 2010, p. 14).
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 5
3. Kolektyvai gali būti apibrėžiami kaip žmonės turintys bendrus interesus, pavyzdžiui, tą pati
kursą. Šis aprašymas gali būti naudingas besimokantiems tame pačiame kurse.

• Pagrindinė
grupė

• Socialinė
grupė

Grupė
1

Grupė
2

Grupė
4

Grupė
3

• Kategorija

• Kolektyvas

21 Schema: Kolektyvai
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 6
4. Kategorija galima apibūdinti žmones, kurie pasižymi tomis pačiomis savybėmis, pavyzdžiui,
amžiumi, tautybe ir lytimi.

• Pagrindinė
grupė

• Socialinė
grupė

Grupė
1

Grupė
2

Grupė
4

Grupė
3

• Kategorija

• Kolektyvas

22 Schema: Kategorija
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 7
Šablonas 3.3Prijungimas!
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 8
Jeigu savo kursą pateiksite mišraus mokymosi metodu, bendradarbiavimas vyks tarp virtualių ir
nevirtualių klasių. Naudojant šį metodą mokytojas turi didelę atsakomybę, kad sukurtų
besimokančiųjų bendruomenę.
Pagal Wenger (1998) bendruomenės kūrimo procesas rūšiuojamas kaip :

 Turintis abipusį įsipareigojimą
 Taisyklės, kurios nustato kaip dalyviai vienas kitą pertraukia
 Patikimumas
 Derybos
 Supratimas
 Žinių įgijimas per praktikos kūrimą viduje bendruomenės

Abipusis
įsipareigojimas

žinių įgijimas

Taisyklės

bendruomenės
kūrimas

Patikimumas

Supratingumas

Derybos

23 Schema: Bendruomenės kūrimas

Nuorodos ir šaltiniai
Wenger, E. 1998. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity , 45–84. Cambridge:
Cambridge University Press. Chapters 1 –2.
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 9


Abipusio įsipareigojimo turėjimas
Mokindamiesi bendruomenėje visi turi įvykdyti įsipareigojimus, kad prisidėtų prie
nuoseklaus mokymosi proceso. Kaip mokytojas ir kurso tarpininkas turite atsakomybę
pasiruošti kiekvienai sesijai ir būti tikras, kad galėsite atvykti į susitikimus su mokiniais laiku,
jeigu mokote ne virtualioje erdvėje.

Įsipareigojimas

• pasirengimas pamokai

Įsipareigojimas

• konsultacijos

24 Schema: Įsipareigojimai
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 10
Taisyklės, kurios nusako
nepertrauktumėte).

kaip

dalyviai

vienas

kitą

pertraukia

(taisyklės,

kad

Prašau neignoruokite šito punkto. Jei jūs nusprendėte pasiūlyti galimybę bendravimui, kelios
esminės taisykles tarp mokinių įsiterpimo vienas tarp kito turi būti nustatytos siekiant
užtikrinti garbingą bendravimą mokinių bendruomenėje. Ypač diskusinėse pamokose elgesio
kodas –etiketas turi būti stebimas mokytojo.

Etiketas



vengti
nemandagumo
išvengti
dviprasmiškumo
vengti
įžeidinėjimų

25 Schema: Elgesio taisyklės
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 11


Patikimumas
Sekanti būtina sąlyga sėkmingam mokymosi procesui yra ištikimybė ir pasižadėjimai – tarp
mokytojų ir mokinių. Pavyzdžiui, įsitikink, kad planuojami susitikimai įvyks ir, kad būsite
laisvas nurodytu konsultacijos metu, kitaip prarasite reputaciją ir mokinių pasitikėjimą.

Pasirengimas
pamokai

Medžiagos
išmokimas

Klasių sesijos

Konsultacijų
laikas
Mokymosi
internetu
dalis/skyrius

Patikimumas
26 Schema: Patikimumas
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 12


Derybos
Jeigu esate atsakingas už mokinių bendruomenės sudarymą, turite apgalvoti, kad kai kurie
kurso elementai ar pristatymo metodai turi būti suderinti su mokiniais. Mokymosi
bendruomenėje yra svarbu suteikti mokiniams galimybę duoti atsiliepimus ir jaustis
įtrauktiems, tik taip jie išliks motyvuoti.

Klasių
sesijos

Atsiliepimų
suteikimas
ir
priėmimas

Derybos

Mokymosi
medžiaga

Elgesio
normos

27 Schema: Derybų proceso pavyzdys
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Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika13


Supratingumas
Vienas iš pagrindinių punktų nepamiršti kuriant mokymosi bendruomenę, yra žinoti, kad
jūsų grupė turės skirtingus įgūdžius ir mokymosi stilių. Šis nevienodumas bus iššūkis jums,
kaip mokytojui kaip jums reikės pritaikyti lanksčiai besimokančiųjų poreikius ir koreguoti
mokymosi turinį, kad atitiktų jūsų mokinių gebėjimus.
Tai turėtų būti lengva užduotis naudojant Netbox platformą, jūs gausite galimybę klasifikuoti
kursą priklausomai nuo to, ar jis yra pradedantysis, pažengęs arba ekspertų lygio kursas. Tai
padės vadovauti savo mokiniams iki tokio lygio, kuris tinkamiausias atitinkantis dabartinius
gebėjimus.

Ekspertai

Pažengę

Pradedantieji

28 Schema: Įvairių lygių mokymosi bendruomenės
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Adresuota tam tikrai grupei– grupės ir grupių dinamika 14


Žinių įgijimas sukuria praktiką bendruomenėje.
Kiekvienoje mokymosi bendruomenėje sutartų praktikų rinkinys susijusių su žinių įgijimo
požiūriu turi būti nustatytas. Į akis į akį nustatymą galite pasirinkti tarp mokytojo orientuotą
pristatymą ir mokymosi bendradarbiaujant scenarijų. Šis pasirinkimas taip pat gali nustatyti,
vertinimą, naudojant savo kursą.

Žinių įgijimas
Mokytojo
orientuotas
mokymas

Bendradarbiavimo
mokymosi
Užbaigti vertinimai
scenarijai

29 Schema: Žinių įgijimo praktika

86

Adresuota tam tikrai grupei – grupės ir grupių dinamika 15
Pagal Lewin (1945) dinamika grupėje gali būti apibūdinama kaip:

Nuoseklus veiklos srautas kuris(…)lydi grupę link savo užsibrėžtų tikslų.

Nuorodos ir šaltiniai
Lewin, K. (1945). "The Research Center for Group Dynamics at Massachusetts Institute of
Technology". Sociometry8 (2): 126–136.
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3.3 Susijungimas
Puslapio numeris:

7

Puslapio tipas

Susijungimas

Antraštė

Grupės ir grupių dinamika

Teksto pastraipa 1

Pagal Forsyth (2010) egzistuoja 4 pagrindiniai grupių tipai:

Užduotis

Paţiūrėkite į šiuos pareiškimus ir nuspręskite kiekvienu atveju
kuris elementas kairėje tinkamas su elementu dešinėje. Jūs turite
surasti tinkamus susijungimus.

ELEMENTAI KAIRĖJE
1Elemento kairėje tekstas Du ar daugiau asmenų, kurie bendrauja vienas su kitu yra…

Priskirimas elementui

2

dešinėje

2Elemento kairėje tekstas Asmeniniams santykiams, pavyzdţiui, kaip šeimose yra būdinga...

Priskirimas elementui

1

dešinėje

3

Elemento

kairėje Kvalifikacija ţmonių, kurie pasiţymi tomis pačiomis savybėmis

tekstas

yra…

Priskirimas elementui

4

dešinėje
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4Elemento kairėje tekstas Ţmonės kurie turi bendrus interesus…

Priskirimas elementui

3

dešinėje

ELEMENTAI DEŠNĖJE
1Elemento

dešinėje Pagrindinė grupė

tekstas

2Elemento

dešinėje Socialine grupė

tekstas

3Elemento

dešinėje Kolektyvas

tekstas

4Elemento

dešinėje Kategorija

tekstas

Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti „?„mygtuką šalia ataskaitose.

Atsiliepimas „Pirmas
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą.
neteisingas bandymas“
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai jūsų
pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.
Jūs vėl pasirinkote neteisingą atsakymą.
Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas
bandymas“

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antro karto, daugiau
bandyti nebegalite.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti „?„ mygtuką šalia ataskaitose.
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4. Pagrindinis puslapis – E-mokymosi įgūdžiai
Puslapio numeris:

[Įveskite numerį]

Puslapio tipas

Pagrindinis puslapis

Antraštė

4. E-mokymosi įgūdžiai

4.1 Įgūdžių lavinimas

Šiame kurso “Išmokyk mokytoją” skyriuje jūs įgausite visus
įgūdţius, kurių reikia, kad taptumėt kompetentingas e-mokytojas,
taip pat kaip išmoksite susidurti su jums metamais išūkiais.

4.2

“Salmons”

nuosaikumo modelis

e- Šiame skyriuje, galite paţvelgti į savo naują vaidmenį kaip edėstytojo ir kaip internete mokymosi proceso organizatoriaus.

4.3 Mišraus mokymosi Pagrindinis šito skyriaus planas yra įgyti įgūdţius, kurių jums
planas

reikės

kaip

profesionaliam

mokytojui

mišraus

mokymosi

programoje; įtraukiant realias ir virtualias paskaitas.
Schema

4.1 7 Įgūdžių

4.2 „Salmons‟ e-

4.3 Mišraus

lavinimas

nuosaikumo

mokymosi planas

modelis
Temos įvadas ir e- Temos įvadas

Temos

konsultavimosi

apibrėţimas

apibrėţimas

mokymosi

7

Keturi

E-vadovo E-vadovo vaidmuo

vadovo

ir

mišraus

pagrindiniai

vadovo įgūdţiai

vaidmenys
Profesionalaus

įvadas

e- Trys skirtingi vadovo Užduotis
tipai

pagrindiniai
įgūdţiai
Užduotis

Švietimo vaidmuo e- Mišraus
vadovo

planas,

mokymosi
baigiamasis

apibrėţimas
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Užduotis
Švietimo

vaidmens

vadovo pavyzdţiai
Užduotys

4.1 Sujungti teisingus atsakymus
4.2 Kelių pasirinkimų testai
4.3 Sujungti teisingus atsakymus

Nuoroda1

4.1 7 įgūdžių požiūris

Nuoroda2

4.2 “Salmons” e-nuosaikumo modelis

Nuoroda3

4.3 Mišraus mokymosi planas
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4.1 E- mokymosi įgūdžiai – 7 įgūdžių lavinimas 1
Po Kursų “Išmokyk mokytoją” užbaigimo ir tapus e-mokytoju pradėsiančiu kuri savo kursą NetBox
platformoje, turi būti svarbu sužinoti kaip vadovauti savo mokiniams per savo kursus.

E- mokymas gali būti apibrėžtas kaip mokymasis, supratimas, vadovavimas ir vertinimas studentų,
studijų kurios įtraukia į nuostabų mokėjimą naudotis internetinėmis technologijomis. (TechLearn,
2000).’

Nuorodos ir šaltiniai
TechLearn (2000): Online Tutoring Briefing Paper. Online: http://www.techlearn.org.uk/cgibin/techspec.pl?l=7 - Date: 11.09.2012
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E-mokymosi įgūdžiai – 7 įgūdžių lavinimas 2
Pagal Dennis (2004) pagrindinis vaidmuo e-mokytojo kaip švietimo tarpininkas. Kaip Dennis (2003)
teigė, mokytojas gali veikti ir įsikišti pagal viena iš šių septynių pavyzdžių:
1. Pradinė veiklos parama
2. Spręsti technines problemas

3. Atsakydamas į klausimus pagal turinį
4. Palengvinti bendradarbiavimą ir organizuojant praktinius elementus kurso pristatymui
5. Skatinti metakognicijos procesą
6. Vertinant mokinio darbą
7. Teikti asmeninio kontakto ir pagalbą besimokantiesiems-pagalbos telefonu požiūris

Nuorodos ir šaltiniai
Dennis / Watland / Priotte / Verday (2004): Roles and Competencies of the e-Tutor. Online:
http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2004/proceedings/symposia/symposium6
/denis_et_al.htm - Date: 11.09.2012
Denis, B. (2003). Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs de
formation à distance ?. Distances et savoirs, Vol. 1- n°1/2003.
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E-mokymosi įgūdžiai – 7 įgūdžių lavinimas 3
1. Pradiniame etape mokymas yra labai svarbus užtikrinant savo kurso sėkmę. Tai
vienintelis šansas mokytojui sudominti mokinį kurso tema žinoma didžiąją dalį laiko,
besimokantysis turi tik skaityti kursą prieš nuspręsdamas, ar šis kursas yra jam.
Todėl yra svarbu taip pat paaiškinti kurso turinį ir kurso naudą mokiniams, mokytojas turi
panaikinti bet kokias kliūtis mokymuisi ir pasiūlyti gerą pradžią.

Atkreipti
mokinių
susidomėjimą

Pašalinti
kliūtis

Motyvuoti
mokinių
dalyvavimą

30 Schema: Remti, pradedant veiklą
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E-mokymosi įgūdžiai– 7 įgūdžių lavinimas 4
2. Nebijokite technologijų: jūs neturite būti technologijų specialistas, pasiūlysime jums
tinkamą kursą NetBox projekte. Jei kyla tam tikrų techninių problemų, nedvejodami
susisiekite su NetBox administratoriumi.

NetBox

Emokytojas

Mokinys

31 Schema: Techninių problemų sprendimas
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E-mokymosi įgūdžiai– 7 įgūdžių lavinimas 5
3. Pateikdami kursą NetBox platformoje, jūs turite suprasti, kad mokiniams kils klausimų.
Nesijaudinkite dėl to. Kadangi jūs esate pagrindinis žmogus į kuri asmuo gali kreiptis
klausimais apie jūsų kurso turinį, tad visiškai normalu, kad jūsų bus klausiama daug
klausimų. Kad palengvintumėte klausimų atsakymą, jūs galite pasirinkti klausimų būdą:
elektroniniu paštu, pokalbių kambariai ar diskusijų forumai. Arba jūs galite užtikrinti, kad
į tuos klausimus atsakysite konsultacijos metu.

Elektroninio
pašto
kontaktas

Akis į akį

Prieinamumas

Pokalbių
kambarys

Diskusijų
forumas

32 Schema: Atsiliepimai turinio klausimais
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E-mokymosi įgūdžiai – 7 įgūdžių lavinimas 6
4. Jei jūs suteiksite progą mokiniams bendradarbiauti darbo metu, bus keli pragmatiški
aspektai bendradarbiavimo metu kuriuos jūs turėsite apsvarstyti, įtraukiant ar mokiniai
turėtų aptarti pavadinimą mažiuose grupėse ar atlikti užduotį mokinių bendruomenėje.

• Aptarti pavadinimus
Bendradarbiavimas
mažiuose grupėse

• Atlikti užduotis mokinių
Bendradarbiavimas
bendruomenėje

33 Schema: Bendradarbiavimo metodai
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5. Mokymasis- apmąstymo procesas. Turint tai omenyje, gali būti naudinga jūsų mokiniams,
jei jūs suteiksite jiems galimybę apmąstyti savo mokymąsi tam tikrais laiko tarpais per
visą kursą; tai galite padaryti per vertinimo, atsiliepimo formą arba per diskusijas
internetiniame forume.

Mokymosi
turinys

Užbaigti
užduotis

Abipusis
pasikeitimas

34 Schema: Mokymasis- apmąstymo procesas
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6. "Testo užduoties" funkcija Netbox komandoje, suteikia dėstytojams galimybę vertinti
mokinių darbą. Šios užduotys gali būti pildomos naudojant vieną pasirinkimą, keletą
pasirinkimų ir teisingus arba neteisingus klausimus. Be to, galite pasiūlyti
besimokančiajam galimybę gauti atsiliepimą elektroniniu paštu arba numatyti
konsultacinį susitikimą.

Elektoninis
paštas
Testo
užduotys

Konsultacinis
susitikimas

Įvertinimas

35 Schema: Mokinio darbo vertinimas
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7. Kaip e-dėstytojui yra svarbu kad Jūs siūlote besimokantiems ir asmeninio kontakto
bendravimą, konsultavimo ir paramos formą, per visą jų mokymosi procesą. Priešingu
atveju yra tikimybė, kad mokinys nusivils mokymosi procesu ir be paramos struktūrų gali
prarasti motyvaciją ir palikti kursą per anksti.

Pirmas
žingsnis

Antras
žingsnis

Trečias
žingsnis

• Vadovavimas

• Vadovavimas

• Vadovavimas

• Parama

• Parama

• Parama

39 Schema: Vadovavimo ir paramos aprūpinimas
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E-mokymosi įgūdžiai – 7-įgūdžių lavinimas 10
Pagal efektyvias interneto kursų gaires (2002) yra keletas esminių įgūdžių profesionaliam e-mokytojui
kuriuos jums reikia žinoti. Tai apima:











Pateikiant mokymosi turinį naudoti internetą
Turėti puikus organizacinius įgūdžius
Būti susipažinus su kurso struktūra
Turėti specialių žinių apie tai ką jūs mokote
Efektyviai panaudoti visus turimus mokymosi išteklius
Kurti gerus santykius su mokiniais
Turėti puikus bendravimo įgūdžius
Būti entuziastingam kurso metu
Būti lankstiems, kad pakeistumėte kurso turinį ir struktūrą kuris atitiktų jūsų
besimokančiųjų poreikius.

Nuorodos ir šaltiniai
Effective Online Tutoring Guidelines JISC 2002. The Sheffield College:
http://www.techlearn.org.uk/NewDocs/
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Visiškai naudojant internetinę žiniasklaidą ir internetą pateikti mokymosi turinį, daugelis
dėstytojų baiminasi tapti e-dėstytojais, dėl vertimo naudotis interneto technologijomis ir
daugialypėmis terpėmis. Tačiau, neturite būti interneto ekspertas, kad taptumėte
kompetentingais e-dėstytojais. Minimalus susidomėjimas interneto žiniasklaida yra būtinas
šiam vaidmeniui, tačiau jokių išankstinių žinių apie interneto plėtrą nereikia, nes jūs būsite
mokomi žingsnis po žingsnio per Netbox platformą, sukurti ir pristatyti savo kursą.
.

Nuosavas
kursas
Kurso autorius
"Išmokyk mokytoją" kursas

36 Schema: Žingsnis po žingsnio vadovavimas nuosavam kursui
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Turintys puikus organizacinius įgūdžius
Geri organizaciniai įgūdžiai yra būtini, jei norite tapti profesionaliu E-dėstytoju. Yra daug
organizacinių užduočių kurių jums reikės imtis, pavyzdžiui, koordinuoti raštu, internete ir akis
į akį mokymosi turinį, planuoti savo konsultavimosi laikus su mokiniais, organizuoti
klasifikavimo įvertinimus bei reguliariai tikrinti savo pašto dėžutę.

Pašto dėžutė

Konsultacijų
laikas

Mokymosi turinys

37 Schema: Kurso organizavimas
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Būti susipažinusiam su kurso struktūra
Atsižvelgiant į tai, kad esate ne tik mokytojas, bet ir Netbox programos autorius,
besimokantieji tikėsis, kad būsite susipažinę su kurso struktūra ir turiniu, kad galėsite atsakyti
į visus jų klausimus.

Sustiprintas
mokymosi turinys

Pagrindai

Kursas
Specifinis
mokymosi turinys

Testo užduotys

38 Schema: Kurso struktūra
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Turėti specialų žinių apie tai ką jūs mokote
Jūsų mokiniai manys, kad jūs turite ypatingų žinių arba patirties apie kurso temą, ypač jei jūs
siūlote savo kursą eksperto lygiu. Tai taip pat padės besimokantiesiems klausti jūsų
išsamesnių klausimų apie kursą.

Du
mokiniai
Vienas
mokinys

mokiniai...

Įvertinimas

39 Schema: Temos įvertinimas
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Efektyviai panaudoti visus turimus mokymosi išteklius
Kadangi NetBox kursas gali būti naudojamas ir vietos verslo savininkams, paslaugų teikėjai ir
gyventojai, kurie turi darbą ir šeimas šis kursas turi lengvai prisitaikyti prie jų kasdieninio
gyvenimo. Siekiant maksimaliai padidinti savo kurso teikimo veiksmingumą, turėtumėte
užtikrinti, kad jūs naudosite labiausiai tinkamus ir patogius mokymosi išteklius.

Pomėgiai

Sportas

Darbas

Socialiniai
ryšiai

Šeima

Kursas

40 Schema: Efektyvus laiko naudojimas
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Kurti gerus santykius su mokiniais
Yra labai svarbu kurti pagarbius santykius su savo mokiniais. Jūs turėtumete tapti kaip
tarpininkas, bet netapti pernelyg draugiškas su mokiniu tiesiog turite būti atviri su jais. Jei
iškyla konfliktas labai svarbu išlikti ramiam ir draugiškai išspręsti problemą. Visada atminkite,
nesvarbu, kokia situacija susidaro, privalote elgtis su besimokančiaisiais pagarbiai!

Mokytojas

Mokinys

41 Schema: Santykiai tarp mokytojo ir besimokančiojo
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Puikūs bendravimo įgūdžiai
Privalote turėti puikius bendravimo įgūdžius kai bendraujate su mokiniais. Kaip jūsų
pasakojimą pertrauks ne vieno žmogaus grupė, bus svarbu švariai, glaustai ir priimtinai
bendrauti su mokiniais.

1 mokinys

4 mokiniai

Mokytojas

2 mokiniai

3 mokiniai

42 Schema: Individualus bendravimas
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Būkite entuziastingi kurso metu
Kai pristatinėjate kursą, svarbu, kad būtumėte entuziastingi pristatinėjant kurso temą ir
skleiskite pozityvius jausmus, kad motyvuotumėte besimokančiuosius.
Į viršų Patarimas: Entuziazmas yra ilgalaikės sėkmės perspektyvos pagrindas.

Sėkmė

Mokymasis

Entuziazmas

43 Schema: Sėkmės piramidė
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Prisitaikymas
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus, nepamirškite, kad turite būti lankstus savo laiku ir savo
kurso turiniu. Kai kurie iš jūsų mokinių gali turėti darbą ar šeimas , todėl reikia paskirstyti
laiką. Taigi akis į akį mokymosi ar konsultavimosi posėdžiai turi išlikti pastovaus laiko ir
susitarti paskaitų laiką tokį, koks tinka jūsų mokiniams.
Taip pat, jūs turite būti įspėtas, kad mokiniai turės skirtingus įgūdžius, pradines žinias ir
kompetenciją, dėl šitos priežasties, yra svarbu gerai, suprantamai paruošti kurso informaciją,
visų lygių mokiniams ir bandyti pateikti kursą taip, kad jis būtų priimtinas visiems mokiniams.

Akis į akį
mokymasis

du mokiniai

Vienas mokinys

Konsultacijų
laikas

Skirtingi
mokymosi
metodai

mokiniai...

44 Schema: Prisitaikymas
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Modelis 4.1 Dviejų teisingų atsakymų sujungimas.
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4.1 Jungtys
Puslapio numeris:

20

Puslapio tipas

Jungtys

Antraštė

7 įgūdžių lavinimas

1 teksto pastraipa

Pagal “Efektyvaus internetinio mokymosi vadovą” (2002) yra
keletas pagrindinių įgūdţių, kurios profesionalus e-mokytojas
turėtų turėti:

Užduotis

Paţiūrėkite į šiuos sakinius ir nuspręskite, kuris elementas kairėje
tinka su elementu dešinėje.
Jūs privalote sujungti tinkamas poras.

ELEMENTAI KAIRĖJE
1

Elemento

kairėje Reikia derinti virtualių ir realių paskaitų laiką nes…

tekstas

Priskyrimas elementui

3

Nr. dešinė

2

Elemento

kairėje Būti ramiam ir pajėgiam išspręsti problemas draugišku būdu

tekstas

reiškia, kad…

Priskyrimas elementui

1

Nr. dešinė

3

Elemento

kairėje Įsiterpti į besimokantį asmenį reiškia, kad

tekstas

Priskyrimas elementui

4

Nr. dešinė
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4

Elemento

kairėje Aprūpinti virtualias ir realias paskaitas konsultacijomis priklauso…

tekstas

Priskyrimas elementui

2

Nr. dešinė

ELEMENTAI DEŠINĖJE
1

Elemento

dešinėje Geri santykiai su mokiniais

tekstas

2

Elemento

dešinėje Lankstumas

tekstas

3

Elemento

dešinėje Puikus organizuotumas

tekstas

4

Elemento

kairėje Bendravimo galimybės

tekstas

Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą iš pirmo bandymo.

Atsiliepimas „Pirmasis
nesėkmingas
bandymas “

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai buvo
jūsų pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.

Atsiliepimas „Antrasis
nesėkmingas
bandymas “

Jūs vėl pasirinkote neteisingą atsakymą.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą iš antrojo bandymo, toliau
bandyti nebegalite.
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4.2 E-mokymo įgūdžiai – “Salmons” e- nuosaikumo modelis 1
Atminkite, jeigu jūsų kurso funkcijos yra socialinės sąveikos su mokiniais arba virtualios klasės ar
diskusijų forumai, dėstytojas yra ir kurso autorius, taigi dabar Jūs atliekate ir e-moderatoriaus
vaidmenį. E-moderatoriai yra atsakingi už sąveika tarp mokinių priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad tinklo
etiketo standartais ir elgesio kodeksu yra patenkinti remiantis Netbox platforma.
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E-mokymo įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 2
Pagal Salmon (2000) e-dėstytojo vaidmuo gali būti suskirstytas į 5 skyrius:
1. Prieiga ir motyvacija: sumažinti technologines kliūtis ir motyvuoti besimokančiuosius.
2. Bendravimas internetu: parama kuriant internetinę bendruomenę ir plėtojant bendrus
tikslus.

3. Keitimasis informacija: atsižvelgiant į bendrijas, remti keitimąsi svarbia informacija.
4. Žinių konstravimas: suburti žmones turinčius atskiras nuomones, skatinti bendrą žinių augimą
grupėje.
5. Plėtra: Paremti apmąstymą ir skatinti atsiliepimus

Priėjimas prie
informacijos ir
motyvacija

Bendravimas
internetu

Plėtra

Žinių plėtimas

Informacijos
apsikeitimas

45 Schema: e-moderatoriaus vaidmuo
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Nuorodos ir šaltiniai
Salmon, G. 2000. E-Moderating, The Key to Teaching and Learning Online. London, UK: Kogan Page,
7-11.

E-mokymosi įgūdžiai– “Salmons” e-nuosaikumo modelis 3
1. Jūs neturite rūpintis techniniais dalykais. Netbox platformoje visi reikalingi įrankiai ir
techniniai prietaisai yra jau sukurti ir atnaujinti. Dėstytojai turi visas galimybes ir išteklius
sukurti savo internetinį kursą. Tačiau šiuo atveju dėstytojas atsakingas už mokinių
motyvavimą, susidomėjimą kursu ir besimokančiųjų mokymosi poreikių užtikrinimą.

Prieiga ir
motyvacija

Plėtra

Žinių
konstravimas

Bendravimas
internetu

Keitimasis
informacija

46 Schema: Prieiga ir motyvacija
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E-mokymosi įgūdžiai– “Salmons” e-nuosaikumo modelis 4
2. Parama kuriant internetinę bendruomenę gali būti duota suteikiant socialinės sąveikos
galimybę per virtualias klases ar diskusijas forumuose. Toks bendradarbiavimas gali
padėti besimokantiesiems pasiekti savo individualius mokymosi tikslus. Tačiau svarbu
prisiminti, kad esate atsakingas už stebėseną "tinklo etiketas" ant Netbox platformos.

Prieiga ir
motyvacija

Bendravimas
internetu

Plėtra

Žinių
konstravimas

Keitimasis
informacija

47 Schema: Bendravimas internetu
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis
3. Pateikdami socialinės sąvokos galimybę, leisite besimokančiuosius keistis informacija,
žiniomis ir patirtimi. Tačiau jūsų vaidmuo kaip e-vadovo yra labai svarbus, jums reikia
stebėti besimokančiųjų pokalbius, siekiant užtikrinti, kad į forumą arba virtualioje klasės
diskusija yra plėtojama "į temą" ir kad Netbox platformoje nėra piktnaudžiaujama ir
naudojama kitoms temoms.

Prieiga ir
motyvacija

Bendravimas
internetu

Plėtra

Žinių
konstravimas

Keitimasis
informacija

48 Schema: Keitimasis informacija
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 6
4. E-vadovo vaidmenyje, jūs taip pat turite kontroliuoti mokinių diskusijas, siekiant nustatyti
galimas mokymosi partnerystes, kurios atsiranda per bendravimą. Taip pat yra svarbu
pasižymėti bet kokius įdomius taškus diskusijų forumuose ir įtraukti juos į kitą grupes
diskusinę paskaitą. Šie veiksmai galėtų sukelti žinių augimą tarp bendruomenes.

Prieiga ir
motyvacija

Bendravimas
internetu

Plėtra

Žinių
konstravimas

Keitimasis
informacija

49 Schema: Žinių konstravimas
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 7
5. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus, jūs turėtų besimokantiesiems leisti apmąstyti savo
patirt dalyvaujant ir užbaigiant NetBox kursą. Tai leidžia besimokantiesiems suteikti
atsiliepimą, kaip kursas gali būti gerinamas, o tai padės plėtoti kurso turinį ir struktūrą
būsimiems mokiniams.

Prieiga ir
motyvacija

Bendravimas
internetu

Plėtra

Žinių
konstravimas

Keitimasis
informacija

50 Schema: Plėtra
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 8
Pagal Hotte ir Pierre (2002) vadovai gali būti suskirstyti į 3 tipus:


Institucijų mokytojai, t.y. dėstytojai



Skiriami mokytojai, t.y. ekspertai



Natūralūs mokytojai , t.y. besimokantieji

Institucijų
mokytojai

• Dėstytojai

Skiriami
mokytojai

• Ekspertai

Naturalūs
mokytojai

• Besimokantieji

51 Schema: 3 tipų vadovai

Nuorodos ir šaltiniai
Hotte, R. and Pierre, S. (2002) "Leadership and conflict management support in a cooperative telelearning environment", International Journal on e-Learning, vol.1, no.2, April-June 2002, pps.46-59.
Also available online at: http://www-icdl.open.ac.uk/. Last accessed on 10/03/2003.
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 9
Pagal Mason (1991) švietimo vaidmenį e-vadovui galima suskirstyti į 3 dalis:



organizacinis



socialinis



intelektinis

Intelektinis

Organizacinis

Socialinis

52 Schema: 3 švietimo vaidmens kategorijos

Nuorodos ir šaltiniai
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Mason, R. (1991) "Moderating Educational Computer Conferencing", DEOSNEWS, Vol.1, No.19. Also
available online at http://www.emoderators.com/papers/mason.html. Last accessed on 10/03/2003.

E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 10


Organizacinis
Švietimo vaidmuo e-vadovui apima svarbius organizacinius aspektus. Pavyzdžiui, dėstytojas,
kaip organizatorius turi nustatyti mokymosi tikslus, planuoti klasėje sesijas, mišraus
mokymosi metodą ir tvarkaraščio konsultacijų laikus.

Intelektinis

Organizacinis

Socialinis

53 Schema: Organizacinis
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Socialinis
E-dėstytojas yra atsakingas už interneto aplinką, kuri yra palanki mokymosi kūrimui. Siekiant
šio tikslo, svarbu, kad "Tinklo etiketas" ir elgesio kodekso būtų laikomasi atsižvelgiant į
besimokančiojo sąveika. Tai užtikrina, kad visi besimokantieji jaustųsi patogiai ir pasitikėtų
virtualia mokymosi bendruomenę.

Intelektinis

Organizacinis

Socialinis

54 Schema: Socialinis

124

E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 12


Intelektinis
Intelektinis vaidmuo e-dėstytojui apima organizuoti kursų struktūrą, dalijant kursų turinį į
modulius ir skyrius. E-dėstytojai yra atsakingi už mokymosi medžiagą už akis į akį sesijas,
taip pat interneto turinį.

Intelektinis

Organizacinis

Socialinis

55 Schema: Intelektas
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 13
Šablonas 4.2Keli pasirinkimai!
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E-mokymosi įgūdžiai – “Salmons” e-nuosaikumo modelis 14
Trijų kategorijų pavyzdžiai (Pagal Mason 1991; McMann 1994):

1. Organizacinis

2. Socialinis

3. Intelektinis



Nustatyti mokymosi
tikslus



Kurti draugišką
socialinę aplinką



Atvira diskusija



Apibūdinti procedūrines
taisykles



Užtikrinti, kad vyktų
tinkamas
bendravimas



Dėmesio sutelkimas į
turinį

Nuorodos ir šaltiniai
McMann, G. W. (1994) "The Changing Role of Moderation in Computer Mediated Conferencing", In
Proceedings of the Distance Learning Research Conference, San Antonio, TX, April 27-29, pps.159166.
Mason, R. (1991) "Moderating Educational Computer Conferencing", DEOSNEWS, Vol.1, No.19. Also
available online at http://www.emoderators.com/papers/mason.html. Last accessed on 10/03/2003.
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4.2 Keli pasirinkimai
Puslapio numeris:

13

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

“Salmons” e-nuosaikumo modelis

1 Teksto pastraipa

Pagal Mason (1991) švietimo vaidmuo e-moderatoriui apima šias
tris kategorijas:

Užduotis

Prašome atsakyti teisingi ar neteisingi šie teiginiai:

Nuoroda1

(nuoroda į failą)

Nuoroda2

(nuoroda į failą)

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Pasirinkimas1

Socialinis

Teisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Labai svarbu, kad e-dėstytojai turėtų socialines kompetencijas.

informacija1

Pasirinkimas2

Progresuojantis

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Nėra būtina būti progresuojančiam dėstytojui.

Neteisingas

informacija2
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Pasirinkimas 3

Organizacinis

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

E-dėstytojas turi turėti organizacinių įgūdţių. Pavyzdţiui, jie turi

informacija 3

organizuoti savo konsultavimo laikus.

Pasirinkimas 4

Intelektinis

Nuoroda

(Nuoroda į failą)

Papildoma

E-dėstytojas turi sugebėti pateikti savo kursą taip, kad prisidėtų prie

informacija 4

mokymosi.

Teisingas

Teisingas

Atsiliepimas
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti?- mygtuką šalia ataskaitų.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas
„Pirmasis
nesėkmingas
bandymas “

Tai yra neteisingas atsakymas.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai buvo
jūsų pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.

Atsiliepimas „Antrasis Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir vėl.
nesėkmingas
bandymas“
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antro bandymo, jūs toliau
bandyti nebegalite.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas,
prašome paspausti?- mygtuką šalia ataskaitų.
Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
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4.3 E-mokymosi įgūdžiai – mišraus mokymosi planas 1
Pagal Reasons (2005) mišraus mokymosi planui būdinga kartu derinti “veido į veidą” ir internete
mokymosi sesijas.

‘Klasėse, kur mokytojai ir mokiniai bendrauja tarpusavyje mokymosi priemonės turi tendenciją būti
kontroliuojamos ir vadovaujamos mokytojo. ‘ (…)’ technologijos palengvinimo priemonėse, dėstytojo
vaidmuo mokymosi veikloje dažnai yra mažiau tiesioginis ‘. (Oliver et. al. 2007, p. 65)

E-mokytojo vaidmuo yra ne taip akivaizdus, kaip mokytojo klasėje, kaip e-besimokančiajam yra
pradėtas savireguliacijos mokymosi procesas ; Tačiau e-mokytojas dar turi koordinuoti seka ir turinio
mokymąsi.
‘Dėl mišraus mokymosi svarbu atsižvelgti į bendruomenių pobūdį, kad dalyviai dalyvautų kasdien’.
(Motteram 2006, p. 29)

Nuorodos ir šaltiniai
Motteram, G. (2006). Blended education and the transformation of teachers: a long-term case study
in postgraduate UK higher education. British Journal of Educational Technology. 37: 17-30.
Oliver, R. et. al. (2007). Describing ICT-based learning designs that promote quality learning
outcomes. In: Beetham, H. / Sharpe, R. (2007). Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing and
delivering e-learning.
Reasons et. a. (2005). Questioning the hybrid model: student outcomes in different course formats.
Journal of Asynchronous Learning Networks. 9 (1). Available online at: http://www.sloanc.org/publications/jaln/v9n1/v9n1_reasons_member.asp.
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E-mokymo įgūdžiai – Mišraus mokymosi planas 2
Pagal Watson (2007) yra 4 pagrindiniai įgūdžiai kuriuos mokytojas turi turėti:






Glaudesni bendravimo įgūdžiai
Laiko valdymas
Pamokų planavimas
Suprasti studentų mokymosi stilių

Glaudesni
bendravimo
įgūdžiai

Suprasti
studentų
mokymosi
stilių

Mokytojas

Laiko
valdymas

Pamokų
planavimas

56 Schema: Keturi pagrindiniai dėstytojų įgūdžiai
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Nuorodos ir šaltiniai
Watson, John (2007). A National Primer on K-12 Online Learning. Washington, DC: National Council
on Online Learning.

E-mokymosi įgūdžiai–mišraus mokymosi planas 3


Patobulinti bendravimo įgūdžiai
Mokytojai turi turėti puikius bendravimo įgūdžius, ypač kai pristato “akis į akį” kursą. Tai
svarbu, nes jūs turite pasiekti labai įvairią mokymosi bendruomenę, ir tinkamai reaguoti į bet
kokius ginčus, kurie gali kilti.

Konfliktas

Pokalbis
Bendravimo
įgūdžiai

57 Schema: Patobulinti bendravimo įgūdžiai
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E-mokymosi įgūdžiai – mišraus mokymosi planas 4


Laiko planavimas
Mokytojas turi suderinti virtualias ir realias pamokas, kad užtikrintų, kad kurso turinys yra
susijęs. Šis pratimas reikalauja laiko valdymo įgūdžių. Laiko valdymo įgūdžiai, taip pat
reikalauja ir kitų užduočių, pavyzdžiui, išlaikyti konsultavimo laikus.

Laiko planavimas

Realių ir virtualių
pamoku
suderinimas

Užtikrinti
konsultacijų laika

Ir taip toliau

62 Schema: Laiko planavimas
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E-mokymosi įgūdžiai – mišrus mokymosi planas 5


Pamokos planas
Mokytojai turi turėti galimybę planuoti pamokas. Tai būtina, nes mokytojas yra atsakingas už
kurso turinio kūrimą ir padalinti šį turinį į modulius ir skyrius, taip pat planuoja atitinkamas
medžiagas klasėms.

Kurso
turinys
Skyriai

Mokymosi
medžiaga

Pamokos planavimas
58 Schema: Mokytojo planas
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E-mokymosi įgūdžiai – mišraus mokymosi planas 6


Supratimas apie studento mokymosi stilių
Naudojami skirtingi mokymosi stiliai yra svarbūs įvairiarūšiai mokymosi bendruomenei.
Norint pasiekti šį tikslą, jūs turite apsvarstyti įvairius būdus kuriais žmonės mokosi ir planuoja
tam tikrą veiklą skaityti, žiūrėti vaizdo įrašus, vaidinimą ir darbu pagrįstas mokymosi
situacijas. Tokiu būdu bus patenkinti poreikiai visų jūsų mokinių ir remsite jų vystymąsi.

Mokymasis
skaityti

Mokymasis
užbaigiant
užduotį

Skirtingi
mokymosi
stiliai

Mokymasis
žiūrėti

Mokymasis
imituoti

59 Schema: Skirtingi mokymosi stiliai

135

E-mokymosi įgūdžiai – mišraus mokymosi planas 7
Šablonas 4.3 Susijungimas!

E-mokymosi įgūdžiai –mišraus mokymosi planas 8
Pagal Alonso (2005) mišraus mokymosi planas gali sukombinuoti e-mokymosi privilegijas ir realaus
mokymosi sesijų privilegijas, aprūpinti sekminga mokymosi patirtimi, bet tik jeigu atitinkami
pedagoginiai metodai būtų saugomi abiejose aplinkose.

Nuorodos ir šaltiniai
Alonso et. al. (2005). An instructional model for Web-based e-learning education with a blended
learning process approach. British Journal of Educational Technology. 36: 217-235.
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4.3 Sujungimas
Puslapio numeris:

7

Puslapio tipas

Sujungimas

Antraštė

Mišraus mokymosi planas

1 Teksto pastraipa

Pagal Watson (2007) yra keturi pagrindiniai įgūdţiai kuriuos
privalo turėti mokytojas :

Užduotis

Prašome atsakyti teisingi ar neteisingi šie teiginiai:
Paţvelkite į šiuos teiginius ir nuspręskite, kiekvienu atveju, kuris
elementas kairėje yra tinkamas elementui prie dešinės pusės. Jūs
turite rasti tinkamą ryšį.

ELEMENTAI KAIRĖJE
1

Elemento

kairėje Atsiţvelgimas į keletą skirtingų mokymosi stilių rodo …

tekstas

Priskyrimas elementui

3

Nr. Dešinė

2

Elemento

kairėje Siekiant pasiūlyti konsultavimo laikus reikia atitinkamai …

tekstas

Priskyrimas elementui

1

Nr. Dešinė
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3

Elemento

kairėje Numatyti „akis į akį„ klasėje sesijas, yra būtina, kad kai kurie ...

tekstas

Priskyrimas elementui

2

Nr. Dešinė

4

Elemento

kairėje Klasių

paskaitų

organizavimas

ir

koordinavimas

tekstas

turininio, reikalauja realių paskaitų skyrių.

Priskyrimas elementui

4

e-pamokų

Nr. Dešinė

ASPEKTAI DEŠNĖJE
1

Elemento

dešinėje Laiko valdymas

tekstas

2

Elemento

dešinėje Glaudesni bendravimo įgūdţiai

tekstas

3

Elemento

dešinėje Supratimas apie studento mokymosi stilių

tekstas

4

Elemento

dešinėje Pamokos planavimas

tekstas

Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.

Atsiliepimas „Pirmas
nesėkmingas
bandymas“

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai buvo
jūsų pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.
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Atsiliepimas „Antras
nesėkmingas
bandymas “

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir vėl.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antrojo bandymo, toliau
bandyti nebegalite.

5. Pagrindinis puslapis – E-mokymosi priemonės
Puslapio numeris:

[Įveskite numerį]

Puslapio tipas

Pagrindinis puslapis

Antraštė

5. E- mokymosi priemonės

5.1

Sinchroninės

asinchroninės

ir Šis skyrius apie sinchroninių ir asinchroninių e-mokymosi
priemonių skirtumą.

priemonės
5.2 Grupinis darbas ir Čia galite pamatyti kaip technologijos padeda grupiniam darbui.
bendradarbiavimas
5.3 Mišraus mokymosi Šiame skyriuje jums bus pristatyta kokios priemonės naudojamos
mišriame mokymosi modelyje.

planas
5.4

Produktyvios [ketvirta pastraipa]

mokymosi temos
Schema

Mišraus 5.4

5.1

5.2 Grupinis

5.3

Sinchroninės

darbas ir

mokymosi

ir

bendradarbia planas

as prieš

asinchroninės

vimas

mokymosi

priemonės

Produktyvum

priemones

Sinchroninio e- CMC

Mišraus

mokymosi

technologijų

mokymosi

priemonės

formos

priemonės
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Asinchroninės

CMC

Prieţastys, dėl

mokymosi

technologijos

ko naudojamas

priemonės

remia

mišrus

bendravimą

mokymasis

pagal tai kiek
yra
individualių
dalyvių.
Užduotis

Užduotis
Įgūdţių

Užduotis
kurių Kas yra mišrus

reikia

mokymasis?

naudojant
CMC
Užduotys

5.1 Keli pasirinkimai
5.2 Keli pasirinkimai
5.3 Keli pasirinkimai
5.4

Nuoroda 1

5.1 Sinchroninės ir asinchroninės priemonės

Nuoroda 2

5.2 Grupinis darbas ir bendradarbiavimas

Nuoroda 3

5.3 Mišraus mokymosi planas

Nuoroda 4

5.4 Produktyvumas prieš mokymosi priemones
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5.1 E-mokymosi priemonės: Sinchroninės ir asinchroninės
priemonės 1
E-mokymasis gali būti naudojamas sinchroniniu ar asinchroniniu būdu.
Asinchroninės e-mokymosi priemonės gali būti apibrėžiamos kaip priemonės, kurios palaiko
mokymosi situaciją, kai dalyviai (mokiniai ir mokytojai) negali būti internete tuo pačiu metu ir leidžia
besimokantiesiems prisijungti prie e-mokymosi portalo ir siųsti žinutes bendraamžiams ir
mokytojams, taip pat atsisiųsti mokymosi tekstus (cf. Hrastinski, 2008).
Asinchroninis e-mokymasis gali būti naudojamas įvairiais būdais, kaip matote šiame paveikslėlyje:

Asinchroninis
e-mokymasis

Diskusijų
forumas

FAQ (dažnai
užduodami
klausimai)

elektroninis
paštas

60 Schema: Asinchroninio e-mokymosi formos

Vartotojai kurie dalyvauja diskusijų forumuose, gali rašyti savo pranešimą pagal konkrečias
kategorijas ir tada visi, kurie skaito šiuos pranešimus gali užduoti klausimus, pridėti savo pastabas
arba pradėti naują diskusiją (Häfele, 2004, P. 41).
FAQ – Dažnai užduodami klausimai - kad dalyviai galėtų gauti svarbios informacijos, nereikia klausti,
nes tipiniai klausimai ir atsakymai į juos paskelbti iš anksto (cf. Häfele, 2004, P. 246).
Elektroninis paštas yra asinchroninė bendravimo priemonė , dažnai taikoma internetinėje diskusijoje
(cf. Brooks, 2001, P. 72). Naudojant elektroninį paštą galima išlaikyti kontaktą mokytojui su mokiniu.

Nuorodos ir šaltiniai
Brooks, D. W. / Nolan, D. E. / Gallagher, S. M. (2001): Web-Teaching, Kluwer Academic/Plenum
Publishers, New York.
Häfele, H./Maier-Häfele, K. (2004): 101 e-learning SeminarmethodenmanagerSeminare Verlags
GmbH, Bonn.
Hrastinski, S. (2008), Asynchronous and synchronous-E- learning, available at:
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0848.pdf
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5.1 E-mokymosi priemonės: Sinchroninės ir asinchrinės priemonės 2
Mokymosi procesas taip pat gali būti palengvintas naudojant sinchroninio elektroninio mokymosi
priemones.
Sinchroniniai e-mokymosi įrankiai ir instrumentai, padeda mokiniams realiame laike atsakyti į
mokytojų klausimus, tai tie mokytojai ir mokiniai yra labiau susibendravę, nes tai leidžia greitai
atsakyti į mokytojų klausimus (cf. Hrastinski 2008, P. 52).
Sinchroninės e-mokymosi priemonės palengvina komunikaciją, pavyzdžiui, pokalbių svetainėmis ir
virtualiose klasėse.
Pokalbių kambariai yra naudinga priemonė, kuri leidžia vienu metu raštu bendrauti su mokytojais ir
bendraamžiais (cf. Häfele, 2004, P. 23). Žinutes kurios yra parašomos pokalbių kambariuose, yra
matomos ir gali būti vertinamos daugelio žmonių.
Virtualiose klasėse susijungia sinchroniniai ryšiai, tokie kaip pokalbiai ir lentos. Dauguma atveju
susirašinėjimo langai naudojami virtualiose klasėse komentuoti kas atsirado ant lentos arba lentoje
taip pat galima iliustruoti pokalbių temas. Naudoti virtualią klasę yra įmanoma:
-

Kurti diagramas
Plėtoti mintis
Naršyti tinklalapiuose ir juos aptarti
Kurti pristatymus (cf. Häfele, 2004, P. 34).

Kiekviena iš šių asinchroninio ir sinchroninio mokymosi priemonė, gali prisidėti prie sėkmingo
mokymosi proceso. Todėl tikslinga yra naudoti šių priemonių derinius.

Nuorodos ir šaltiniai
Häfele, H./Maier-Häfele, K. (2004): 101 e-learning SeminarmethodenmanagerSeminare Verlags
GmbH, Bonn.
Hrastinski, S. (2008), Asynchronous and synchronous-E- learning, available at:
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0848.pdf
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5.1 E-mokymosi priemonės : Sinchroninės ir asinchroninės
priemonės - Klausimai

E-mokymosi priemonės yra būtinos sukuriant savo Netbox kursą. Norėdami patikrinti savo žinias apie
e-mokymosi priemones, prašome užpildyti žemiau pateiktą įvertinimą.
Prašome atsakyti į šiuos klausimus (pažymėkite kelis atsakymus, jei reikia).
1. Kokiais būdais naudojamos asinchroninės e- priemonės?
A
B
C
D
E

Diskusijų forumas
Pokalbiai
FAQ (dažnai užduodami klausimai)
Elektroninis paštas
Virtuali klasė

x
x
x

143

5.1 Keli pasirinkimai
Puslapio numeris:

4

Puslapio tipas

Daugkartinis pasirinkimas

Antraštė

5 dalis: e-mokymosi priemonės: sinchroninės ir asinchroninės
priemonės.

1 Teksto pastraipa

E-mokymosi priemonės yra būtinos norint sukurti savo NetBox kursą.
Norėdami patikrinti jūsų žinias apie e-mokymosi priemonių naudingumą,
prašome užpildyti žemiau pateiktą vertinimą.

2 Teksto pastraipa

Prašome atsakyti į klausimus (jei reikia pažymėkite kelis atsakymus).

Užduotis

Kokiais būdais gali būti naudojamos asinchroninės e-mokymosi
priemonės?

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Pasirinkimas 1

Diskusijų forumas

Teisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma
informacija 1

Pasirinkimas 2

Pokalbis

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Neteisingas

Papildoma
informacija 2

Pasirinkimas 3

FAQ (dažnai užduodami klausimai)

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Teisingas
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Papildoma

Konkurencijos tarp dėstytojų negali būti, jie turi sutelkti dėmesį į

informacija 3

besimokančiųjų paramą.

Pasirinkimas 4

Elektroninis paštas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Mokytojas turi pateikti visą informaciją, susijusią su kurso organizavimu.

Teisingas

informacija 4

Pasirinkimas 5

Virtuali klasė

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma

Jei besimokantieji susiduria su techninėmis problemomis mokytojas

informacija 5

privalo padėti. Gali suteikti informaciją, kur rasti specialistą.

Neteisingas

Atsiliepimas
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas, prašome
paspausti‘?‘mygtuką šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas
„Pirmasis
nesėkmingas
bandymas “

Tai yra neteisingas atsakymas.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai yra pirmasis
jūsų bandymas, bandykite dar kartą.
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Atsiliepimas „Antrasis Atsakymas neteisingas ir vėl.
nesėkmingas
bandymas “
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir antrą kartą, toliau bandyti
nebegalite.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas, prašome
paspausti ‘?‘ mygtuką šalia ataskaitose.
Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)
Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti papildomos informacijos, į konkrečias ataskaitas, prašome
paspausti ‘?‘ mygtuką šalia ataskaitose.

Grafinio
pavadinimas

failo [failo pavadinimas]

(Jei jis planuojamas)
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5.2 E-mokymosi priemonės: Grupinis darbas ir bendradarbiavimas 1
Jeigu žmonės tikisi skirti laiko dirbti kartu grupėse ir bendradarbiauti kur yra užduotys ir taisyklės
pasitikėjimas gali būti pasiektas (Brooks, 2001). Tad ji skatina besimokančiųjų bendradarbiavimą,
todėl daugiau teigiamų rezultatų, sukuriama kursui (McConnell, 2006).
Grupinio darbo privalumai taip pat gali būti naudojami e- mokymosi modeliui, kur bendradarbiavimo
elektroninio mokymosi grupes gali būti įtraukiamos į e-mokymosi projektavimą, žinoma su sąlyga,
kad technologija palaiko grupinį darbą (McConnell, 2006). Kitaip tariant, kompiuteriu vykstančios
komunikacijos (CMC) technologijos turėtų būti naudojamos e-mokymuisi.

CMC technologijos

Elektroninis
paštas

CMC technologies
Skelbimų lentos
Ineterneto
konferencijos

Pokalbiai

61 Schema: CMC technologijos pavyzdžiai

Nuorodos ir šaltiniai
Brooks, D. W. / Nolan, D. E. / Gallagher, S. M. (2001): Web-Teaching, Kluwer Academic/Plenum
Publishers, New York.
McConnell, D. (2005): Examining the dynamics of networked e-learninggroups and communities,
Studies in Higher Education, 30:1, 25-42. Available at:
http://dx.doi.org/10.1080/030750705200030777McConnell, 2006 Date: 11.09.2012.
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5.2: E-mokymosi priemonės: Grupinis darbas ir bendradarbiavimas 2
CMC technologijos gali remti mokinių sąveiką įvairiais būdais, priklausomai nuo dalyvaujančių
asmenų skaičiaus (McPherson/Nunes, 2005):




Metodas “vienas su vienu’’, pavyzdžiui: elektroninis paštas
Metodas “vienas su daug”, pavyzdžiui : skelbimų lentos arba elektroninio pašto paskirstymo
sąrašai
Metodas “daug su daug”, pavyzdžiui: kompiuterių konferencijų sistemos arba pokalbių
kambariai.

Elektroninis
paštas
Skelbimų lentos arba
elektroninio pašto
paskirstymo sąrašai

Kompiuterių
konferencijų sistemos
arba pokalbių
kambariai.

62 Schema: Kaip CMC palaiko sąveiką tarp dalyvių, priklausančių nuo jų skaičiaus

Nuorodos ir šaltiniai
McPherson, M. / Nunes, M. P. (2005):Developing Innovation in Online Learning:An Action Research
Framework, RoutledgeFalmer, New York.
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5.2: E-mokymosi priemonės: Grupinis darbas ir bendradarbiavimas
3
Kelių pasirinkimų testas (Šablonas)

5.2: E-mokymosi priemonės: Grupinis darbas ir bendradarbiavimas
4
Parengti besimokančiuosius naudotis šiomis technologijomis gyvenimo kontekste, jie turi būti
kvalifikuoti šiomis sritimis:



Techniniai aspektai: Besimokantieji turi turėti techninių įgūdžių, kad galėtų naudoti CMC emokymosi aplinkoje.
Socialiniai aspektai: Siekiant užtikrinti sėkmingą bendravimą grupėje, CMC įvedimas
reikalauja tam tikro patobulinimo žmogaus elgesyje. Pagrindinis trūkumas e-mokymosi,
palyginti su ‘akis į akį‘ mokymosiu tai socialinės sąveikos trūkumas, kuris gali trukdyti ryšiui
tarp individualių besimokančiųjų ir mokytojo. Dėl šios priežasties, besimokantieji turi žinoti,
kokios būna socialinės pasekmės, dalyvaujančiųjų naudojant CMC technologijas, pavyzdžiui:





ignoruojant socialines ribas
atrandant save
pridėtas šypsenėlių pranešimas
interneto etiketo (etiketas) (McPherson/Nunes, 2005).

Nuorodos ir šaltiniai
McPherson, M. / Nunes, M. P. (2005):Developing Innovation in Online Learning:An Action Research
Framework, RoutledgeFalmer, New York.
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5.2 Keli pasirinkimai
Puslapio numeris:

3

Puslapio tipas

Keli pasirinkimai

Antraštė

5 dalis : E-mokymosi priemonės: Grupinis darbas ir bendradarbiavimas

1 Teksto pastraipa

E-mokymosi priemonės yra būtinos norint sukurti savo NetBox kursą.
Norint patikrinti kurios jums e-priemonės naudingos, prašome užpildyti
žemiau pateiktą įvertinimą.

2 Teksto pastraipa

Prašome atsakyti į klausimus (pažymėkite kelis atsakymus, jei reikia).

Užduotis

Kuris CMCs atitinka vienas su vienu, vienas su daugeliu ir daug su daug
ryšių?

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Pasirinkimas 1

Elektroninis paštas

Teisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija 1

Pasirinkimas 2

Kompiuterių

konferencijų

sistemos

ar Neteisingas

pokalbių kambariai
Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma informacija 2

Pasirinkimas 3

Skelbimų

lentos,

elektroninio

pašto Neteisingas

paskirstymo adresai
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Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma
informacija 3

Atsiliepimai
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spauskite ‘?‘ mygtuką. Jūs visada jį
galite rasti šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas
„Pirmasis
nesėkmingas
bandymas“

Tai yra neteisingas atsakymas.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai buvo jūsų
pirmasis bandymas, bandykite dar kartą.

Atsiliepimas „Antrasis Jūs vėl pasirinkote neteisingą atsakymą.
nesėkmingas
bandymas“
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antro bandymo, toliau bandyti
nebegalite.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spauskite ‘?‘ mygtuką. Jūs visada jį
galite rasti šalia ataskaitose.
Nuoroda į atsiliepimą

Grafinio
pavadinimas

(nuoroda į failą)

failo [failo pavadinimas]

(jei planuojate)
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5.3 E-mokymosi priemonės: Mišraus mokymosi planas 1

Mišrus rėmas - sumaišytas arba ištekliais paremtas mokymasis. Šie terminai pakaitomis apibūdina
požiūrį i švietimą, kuris sujungia požiūrį ‘akis į akį‘ ir atstumo požiūrį į švietimą, mokytojas susitinka su
mokiniais ir išteklių bazės medžiagų kiekiais. Papildomai gali būti naudojami elektroninio mokymosi
metodai.
Pagal Singh (2003), mišraus mokymosi programos gali naudoti įvairių formų mokymosi priemonėmis,
tokiomis kaip :






Realaus laiko virtualus ar bendradarbiavimo programinė įranga
Savarankiškumo pagrįsti kursai
Elektroninė atlikimo paramos sistema (EPSS) integruota darbo užduoties aplinkos viduje
žinių valdymo sistemos

63 Schema: Mišraus mokymosi priemonės

Nuorodos ir šaltiniai



Nichols, M. (2003): A theory for eLearning. Educational Technology & Society, 6(2), 1-10,
Available at: http://www.ifets.info/journals/6_2/1.html Date: 10.09.2012.
Singh, H. (2003): Building Effective Blended Learning Programs. In: Issue of Educational
Technology, Volume 43, Number 6, Pages 51-54.
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5.3 E-mokymosi priemonės: Mišraus mokymosi planas 2

Derinimas suteikia įvairių privalumų, lyginant kai naudojamas atskirai vieno mokymosi pristatymas.
Bonk ir Graham (2005) nustatė tris priežastis, kodėl žmonės naudoja mišraus mokymosi
metodą:
1. Patobulinti pedagogiką
2. Padidinti gaunamą informaciją ir lankstumą
3. Pagerinti išlaidų efektyvumą

64 Schema: Priežastys dėl ko naudojamas mišrus mokymasis

Nuorodos ir šaltiniai


Bonk, C. J. & Graham, C. R. (Eds.). (2005). Handbook of blended learning: Global Perspectives,
local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.
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5.3 E-mokymosi priemonės: Mišraus mokymosi planas 3
Kelių pasirinkimų testas (šablonas)
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5.3 E-mokymosi priemonės: Mišraus mokymosi planas 4

Kas yra „mišrus“? Terminas „mišrus mokymasis“ apima daug platesnes mokymosi strategijas ar
„matmenis“ palyginus su originalia naudota fraze, kur tradicinis mokymasis klasėje yra tik suderintas
su e-mokymosi veikla. Kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje, pagal Singh (2003) šiandien
mišrus mokymasis gali įtraukti daug įvairių mokymo pristatymo modelių.

Kas yra maišomas?

Paaiškinimas

Internetinis ir ne internetinis Internetinis mokymasis vyksta per internetą arba intranetą, o ne
mokymasis
internetinis mokymasis reiškia mokymąsi tradicinės klasės aplinkoje.

Savarankiškas ir „gyvas“
mokymasis
bendradarbiaujant

Mokymasis ir praktika

Savarankiškas mokymasis reiškia pagal poreikį mokytis tokiu tempu,
kurį nusistato ir kontroliuoja pats besimokantysis.
Mokymasis bendradarbiaujant reiškia daugiau dinamišką ryšį tarp
besimokančiųjų grupių, keitimąsi žiniomis.
Vienas iš geriausių mišraus mokymosi formų gali papildyti mokymąsi
(organizuotas prieš pradedant naujas darbo užduotis) su praktika
(naudojant darbo užduotis arba verslo proceso imitavimo modelius).

2 Schema: Kas mišriame mokymosi modelyje yra įtraukta

Nuorodos ir šaltiniai


Singh, H. (2003) Building Effective Blended Learning Programs. In: Issue of Educational
Technology, Volume 43, Number 6, Pages 51-54.

155

5.3 Keli pasirinkimai
Puslapio numeris:

3

Puslapio tipas:

Keli pasirinkimai

Antraštė

5 dalis: e-mokymosi priemones: Mišraus mokymosi planas

1 Teksto pastraipa

E-mokymosi priemonės yra būtinos sukuriant savo NetBox kursą. Kad
išbandytumėt savo žinias, kuriuose e-mokymosi priemonėse jūs esate
geriausias, prašau užpildykite šią informaciją.

2 Teksto pastraipa

Prašome atsakyti į klausimus (pažymėkite kelis atsakymus, jei reikia).

Užduotis

Bonk ir Graham (2005) nustatė tris priežastis, kodėl žmonės naudoja
mišraus mokymosi metodą: Kuris iš šių trijų priežasčių yra teisingas?

ATSAKYMŲ PASIRINKIMAI IR PAPILDOMA INFORMACIJA

Teisingas ar neteisingas

Pasirinkimas 1

Patobulinta pedagogika

Teisingas

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Papildoma
informacija 1

Pasirinkimas 2

Padidėjusios išlaidos

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Neteisingas

Papildoma
informacija 2

Pasirinkimas 3

Padidėjusi sėkmė

Nuoroda

(nuoroda į failą)

Teisingas
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Papildoma
informacija 3

Atsiliepimai
Atsiliepimas „Geras“

Sveikiname!
Jūs pasirinkote teisingą atsakymą.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spauskite ‘?‘ mygtuką. Jūs visada
galite jį rasti šalia ataskaitose.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Pirmas
nesėkmingas
bandymas“

Tai yra neteisingas atsakymas.
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą, bet nenusiminkite. Tai yra jūsų
pirmasis bandymas, tad bandykite dar kartą.

Nuoroda į atsiliepimą

(nuoroda į failą)

Atsiliepimas „Antrasis Jūs pasirinkote ir vėl neteisingą atsakymą.
nesėkmingas
bandymas“
Jūs pasirinkote neteisingą atsakymą ir iš antro bandymo, jūs toliau
nebegalite bandyti.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spauskite ‘?‘ mygtuką. Jūs visada
galite jį rasti šalia ataskaitose.
Nuoroda į atsiliepimą

Grafinis
pavadinimas

(nuoroda į failą)

failo [failo pavadinimas]

(jei planuojama)
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5.4 E-mokymosi priemonės: Produktyvios priemonės prieš
mokymosi priemones
Planuojant e-mokymosi kursą reikalingos skirtingos priemonės skirtingiems proceso etapams.
Pavyzdžiui, kaip internetinio kurso autoriui, jums reikės nurodyti kaip produktyvias arba gamybos
priemones. Šios priemonės yra tiesiog naudojamas projektuojant kursą ar kurso elementams.
Tačiau skiriasi priemonės pagal besimokančiųjų reikalavimus. Mokiniams reikia mokymosi priemonių,
šios priemonės padeda besimokantiesiems jų mokymosi procese.

Produktyvios priemonės

Tikslas:
Projektas kursui

Naudojamas:
Pedagogai
kurso kūrėjai

Mokymosi priemonės

Tiklslas:
Parama mokymosi procesui

Naudojamas:
Mokiniai
Aprūpinami per e-mokymąsi

65 Schema: Produktyvios priemonės prieš mokymosi priemones

Nuorodos ir šaltiniai
Anderson, S. / Bellow, A. / Byrne, R. / Couros, G. / Ferlazzo, L. / Kolbert, L. / Larkin, P. / Plough, C. /
Still, B. / Tenkley, K. / Tolisano, S. R. (2010): The Super Book of Web Tools for Educators. A
comprehensive introduction to using technology in all K-12 classrooms. In the Internet:
http://www.docstoc.com/docs/66326425/The-Super-Book-of-Web-Tools-for-Educators.

Found:

12.12.2013.
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6.

Pagrindinis puslapis

Puslapio numeris:

[Įveskite numerį]

Puslapio tipas

Pagrindinis puslapis

Antraštė

6. Kurso autorius

6.1 Temos pristatymas

Kurso Informacija: čia jūs turite pateikti trumpą apžvalgą apie kurso
turinį, tikslus ir uždavinius ir nurodyti visus stojimo reikalavimus ir kurso
lygius kurie yra siūlomi.

6.2

Aprašomasis Kurti puslapius: čia jūs turite remtis kurso puslapiais, dėl kurių turinys

tekstas

bus numatytas.

6.3 Socialinė sąveika

Socialinė sąveika: šiame žingsnyje jūs galite nuspręsti, ar norite leisti
socialinę sąveiką ir kokias sąveikas norite numatyti.
Ši dalis yra neprivaloma!

6.4 Testo kūrimas

Pasitikrink savo žinias: čia galima pasirinkti įvertinimus ir bandymus, su
kuriais besimokantieji gali išbandyti savo įgytas žinias.
Ši dalis yra neprivaloma!

Nuoroda 1

6.1 Temos pristatymas

Nuoroda 2

6.2 Aprašomasis tekstas

Nuoroda 3

6.3 Socialinė sąveika

Nuoroda 4

6.4 Testo kūrimas
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6.1 Kurso autorius – Temos įžanga 1
Rengiant kurso planą ar informaciją turite pateikti, kurso pavadinimą, trumpą įvadą ir trumpą
apžvalga mokymosi rezultatams ir tikslams.
Tai yra reikalinga todėl, kad vartotojas galėtų greitai ir lengvai iš pagrindinės informacijos apie savo
kursą, nuspręsti ar šis kursas yra naudingas ir jam svarbus.
Tai bus labai naudinga jūsų potencialiems mokiniams, jei norite formatuoti savo informacija apie
kursą, aiškiai ir glaustai pateikti trumpą programą .Tai apima kurso informacijos dalijimą į skyrius ir
atitinkamas antraštes.

66 Schema: Kaip sukurti NetBox kursą
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Kurso autorius – Temos įvadas 2
NetBox kursas turi būti aiškiai priskirtas kategorijai, pavyzdžiui sodo ar amatų įgūdžiams; nes tai leis
vartotojams greitai naršyti kursų kategorijas ir rasti kursą, kuris atitinka jų mokymosi poreikį.

Sodininkystė

Amatų
įgūdžiai

Siuvinėjimas

Ir taip
toliau ..

67 Schema: Įvairios kategorijos pagal NetBox kursą
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Kurso autorius – Temos įžanga 3
Būtina pateikti informaciją apie sudėtingumo lygį savo kurse t.y. pradedantysis, pažengęs ar
ekspertas. Jūs taip pat turite pateikti informaciją apie priėmimo reikalavimus ar išankstines žinias,
reikalingas dalyvauti kursuose.

Ekspertas
Pažengęs

Pradedantysis

68 Schema: 3 sudėtingumo lygiai
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6.2 Kurso autorius –Aprošamasis tekstas 1
Pateikia kurso informaciją, jūs turite sukurti puslapius, kurie kurso turinyje bus numatyti. Yra įvairių
variantų pasirinkti mokymosi turinio pateikimą.
Pirmiausia, jūs galite nuspręsti naudoti tik aprašomąjį tekstą. Jei tai jūsų pageidaujamas pasirinkimas,
galite naudoti numatytus standartinius šablonus redaguojant savo aprašomąjį tekstą. Tai lengviausias
būdas pateikti kurso turinį, tačiau jis gali būti labai monotoniškas ir kasdieniškas būdas pateikti
mokomąją medžiagą ir todėl bus rizika, kad besimokančiajam pasidarys nuobodu ir kurso nebaigs.
Jei norite, kad jūsų kurso turinio išdėstymas būtų patrauklesnis besimokančiajam, tai galima
integruoti keletą nuorodų su daugiau informacijos besimokančiajam. Tai suteikia galimybę pateikti
tam tikrą papildomą pagrindinę informaciją. Tačiau, jei jūs naudosite šį pasirinkimą, jums nebus
suteikta galimybė gauti šio bandymo turinį.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad naudojant šias papildomas nuorodas, svarbu paminėti, visus
naudojamus šaltinius pagal nuosavybes teisių susitarimus.
Šis metodas primena Niurnbergo piltuvą.

Aprašomasis
tekstas

Tolesnė
informacija

Papildomos
žinios

Mokinys
69 Schema: Mokymasis skaitant
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Kurso autorius – Aprašomasis tekstas 2
Šis "Kurso autoriaus” modulis buvo sukurtas vartotojui patogiu būdu ir nereikalauja išankstinių žinių.
Tokiu būdu turėtų būti jums lengviau sukurti kursą, įterpiant keletą nuotraukų. Privalumas toks, kad
turinys su daugiau vaizdo yra įdomesnis.

Aprošamasis
tekstas

Paveikslėliai

70 Schema: Kombinuoti mokymosi metodai
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Kurso autorius – Aprašomasis tekstas 3
Jeigu jūs norite įtraukti dalį vaizdo įrašų į savo kurso turinį, jūs galite rasti “žingsnis po žingsnio”
informacijoje apie vaizdo įrašų bei animuotų paveikslėlių įtraukimą į jūsų kurso turinį.
Be vaizdo medžiagos naudojimo taip pat leidžiama besimokantiesiems išmokti imitacijos, turi būti
parodyta, kaip ką nors padaryti, o ne tik skaityti apie tai. Mūsų nuomone, tai geriausia mokymosi
praktika.

Aprašymas

Pristatymas

Taikymas

71 Schema: 3 mokymosi etapai

Pastaba: Tik 20% besimokančiųjų prisimena turinį skaitydami, tačiau 50% yra prisimenantis per
iliustracijas ar vaizdo įrašus.
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6.3 Kurso autorius – Bendravimo sąveika 1
Kaip kurso autorius, galite nuspręsti, ar norite leisti socialinę sąveiką tarp savo mokinių, Netbox
platformoje. Mes rekomenduojame, kad jūs pasiūlytumėte bendravimo galimybę, ypač dėl
bendradarbiavimo ir sąveikos tarp bendruomenės narių tai yra vienas iš pagrindinių tikslų Netbox
projekte, todėl norėtume kad būtų skatinama kiekviena proga.
Norint pasiekti šį socialinę sąveiką tarp mokinių, galite pateikti diskusijų forumą, kur jie gali keistis
nuomonėmis ir patirtimi, o taip pat siūloma paramą viso mokymosi proceso metu.

Mokinys
Mokinys

Diskusijų forumas

72 Schema: Socialinė sąveika tarp mokinių
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Kurso autorius – Bendravimo sąveika 2
Įmanoma užtikrinti ryšį tarp mokytojo ir besimokančiųjų. Tai galite padaryti per elektroninį pašto
adresą ar teikiant konsultavimąsi per Skype ir atsakant į klausimus arba suteikiant ir gaunant
atsiliepimus apie kurso dalis.
Be to, galite turėti pirminę konsultaciją virtualioje klasėje kalbėti apie kai kuriuos organizacinius
klausimus, pavyzdžiui, auditorinių pamokų laikus bei kontaktinių valandų skaičius.
Jei radote sau atsakymus į tuos pačius klausimus vėl ir vėl tai gali būti naudinga parengti šiuos
klausimus į DUK ( dažniausiai užduodami klausimai) puslapį, vieną iš kurso puslapių.

elektroninio
pašto
adresas

Virtualios
klasės

Mokytojas

Skype

Pokalbių
kambariai

73 Schema: Socialiniai ryšiai tarp mokytojo ir besimokančiųjų
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6.4 Kurso autorius – Testo kūrimas 1
Kaip kurso kūrėjas, galite naudoti keletą skirtingų priemonių kuriant testą besimokantiems patikrinti
ką jie mokosi savo kurse. Kai parengsite šį testą, turite nuspręsti, ar vartotojas gali atlikti testą, gauti
atsiliepimą apie mokymosi turinį, ar ne.
Jei leisite besimokančiajam kreiptis į jus ir aptarti jų rezultatus, puiki galimybė gauti tam tikrą iš jų
atsiliepimą apie kursą, ir savo vaidmenį kaip mokytojo bei įsitikinti, ar besimokantieji pasiekė savo
norimą mokymosi rezultatą.

Rezultatų
aptarimas

Atsiliepimai,
jei padarė
gerą darbą

Testo
priemonės

74 Schema: Gauti besimokančiųjų atsiliepimus
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Kurso autorius – Testo kūrimas 2
Kuriant testą galite rinktis iš trijų skirtingų variantų. Jūs galite įvertinti besimokančiojo įgytas žinias
trijų tipų klausimais: užpildant vieną teisingą, kelis pasirinkimų variantus turintį testą ar tiesa
/netiesa.
Pagal Netbox kurse esančius šablonus labai lengva konsultantams sukurti besimokantiesiems testą.
Testo buvimas kurso struktūroje gali suteikti kurso patikimumą, taip pat yra labai naudinga
besimokančiajam kaip jie yra vertinami, todėl jų lūkesčius reikia pasiekti per mokymosi rezultatus.

''Teisingas- neteisingas ''klausimai

Vieno pasirinkimo klausimai

Kelių pasirinkimų klausimai

75 Schema: 3 skirtingų variantų įgytų žinių įrodymas
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