“Bendradarbiavimo internete metodai ir priemonės. Mokymų ir sertifikavimo sistema” diegimo gairės buvo
sukurtos projekto “Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme” (projekto Nr.
2014-1-LV01-KA200-000483) metu.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.
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Įžanga
Projektas „Online4EDU“
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) šiais
laikais tapo neatsiejama kasdienio gyvenimo
ir ekonomikos dalimi ir beveik kiekvienas
jomis
naudojasi.
Todėl
skaitmeninis
raštingumas yra svarbus įvairiose srityse,
tokiose kaip užimtumas, mokyma(si)s,
bendravimas, pramogos. Europos komisija
pripažino
faktą,
kad
„skaitmeninės
technologijos keičia beveik kiekvieną mūsų
viešojo, privataus ar profesinio gyvenimo
aspektą. Kiekvienam individui – darbuotojui,
besimokančiam asmeniui ir piliečiui – natūrali
technologinių naujovių pasekmė yra naujų
įgūdžių paieška. Tačiau įgūdžiai nevystomi
taip greitai, kaip vystomos technologijos“.1
Švietimo sritys – mokymo, mokymosi,
mokslinė – taip pat buvo paveiktos IRT.
Europos
skaitmeninės
darbotvarkės2
iniciatyva pabrėžia skaitmeninio raštingumo ir
įgūdžių stiprinimą, kaip vieną iš esminių ir
skatina ilgalaikės skaitmeninių įgūdžių ir
skaitmeninio
raštingumo
politikos
įgyvendinimą.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/grand-coalitiondigital-jobs
1

Europos skaitmeninė darbotvarkė (angl. Digital Agenda for Europe),
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=URISERV%3Asi0016
2

IRT teikia įvairių priemonių, galinčių atverti
naujas galimybes klasėje. Jos gali praturtinti
pamokas, padėti pritaikyti ugdymo procesą
pagal individualius mokinių poreikius ir
suteikti besimokantiesiems svarbiausias
skaitmenines kompetencijas, reikalingas
mūsų žinių ekonomikoje.
Kaip buvo paminėta Europos Komisijos
tyrime3, dauguma Europos šalių per
pastaruosius metus daug ir labai sėkmingai
investavo į tai, kad IRT taptų visuotinai
prieinamos. Sprendimas efektyviai naudoti
IRT ugdyme, savaime dar nėra technologija.
Šiandieninės politikos dėmesys turėtų būti
nukreiptas į supratimo didinimą, kaip naujos
technologijos yra ar gali būti naudojamos
mokyklose, kad padėtų ugdymo procese ir
kokios kliūtys trukdo sėkmingai tai
įgyvendinti.
Norint integruoti skaitmenines priemones į
mokyklas, mokytojai turi ne tik žinoti apie
bendradarbiavimo internete priemones, bet ir
turi būti mokomi kaip tas priemones taikyti
savo pamokose bei kaip dalintis šiomis
žiniomis.
Bendradarbiavimo
internete

Key Data on Learning and Innovation through ICT at
School in Europe 2011,
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docum
ents/key_data_series/129en.pdf, p.3.
3
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priemonės mokytojams galėtų ir turėtų būti
naudingos. Internetinės failų saugyklos, vikiai,
internetinės tekstų rengimo ir skaičiuoklių
programos padeda ruošti mokomąją
medžiagą kartu su kitais mokytojais internetu.
Pamokų
organizavimas,
struktūra
ir
paįvairinimas leidžia mokiniams naudoti šias
priemones savarankiškai ir atsakingai. Be to
bendradarbiavimo priemonių naudojimas
žymiai pagerina ugdymo procesą. Virtualios
mokymosi aplinkos, kur mokiniai gali rasti
mokomąją
medžiagą,
ir
socialinės
žiniasklaidos priemonės, teikiančios tolesnio
bendravimo ir pagalbos galimybes, turėtų
tapti įprastinėmis kiekvieno mokytojo ir
profesinio mokymo specialisto darbe
naudojamomis priemonėmis. Tuomet jų
mokiniai
naudos
bendradarbiavimo
priemones atlikdami grupinius tyrimus ar
projektus.
Tai gali būti ypač naudinga mokinių
bendradarbiavimui, dalinantis failais ar
palaikant ryšį su kitais grupės nariais
mobiliųjų technologijų pagalba. Skaitmeninės
kompetencijos ir bendradarbiavimo internete
įgūdžiai šiais laikais yra privalomi švietimo
sistemoje
ir
kvalifikuotų
mokytojų
prieinamumas yra pirmasis žingsnis ugdant
jaunus žmones darbo rinkai ir tolesniam
švietimui
Dėl šių
projektas

4

www.ecdl.lt
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priežasčių buvo įgyvendintas
„Bendradarbiavimo
internete

metodų ir priemonių taikymas mokyme“
(Online4EDU). Projektas buvo finansuojamas
Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programą.
Projekto koordinatorius Latvijos informacinių
ir komunikacinių technologijų asociacija
(LIKTA), projekto partneriai: BCS Koolitus
(Estija), ECDL Foundation (Airija), Stiftung
Digitale
Chancen
(Vokietija)
ir
VšĮ
„Informacinių
technologijų
institutas
(Lietuva). Projekto trukmė nuo 2014 m.
rugsėjo iki 2016 m. rugpjūčio pabaigos.
Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti
mokytojus naudoti IRT priemones jų
kasdieninėje
profesinėje
veikloje.
Bendradarbiavimo internete priemonės gali iš
esmės pagerinti visų mokyklinių disciplinų
mokymo(si) kokybę. Jų panaudojimas leidžia
mokytojams surasti ar sukurti bei panaudoti
naują, šiuolaikišką mokymo(si) medžiagą.
Projektas
Online4EDU
skirtas
sukurti
metodiką ir priemones, kurias kartu su
bendradarbiavimo
internete
įrankiais
naudotų pradinio, vidurinio, pagrindinio ir
profesinio ugdymo mokytojai.
Projekto metu buvo sukurtas intelektinis
produktas, tinkamas mokytojų kvalifikacijos
tobulinimui. Jie išmoks savo pamokose
naudoti internetines saugyklas, mokymosi
aplinkas, susitikimų planavimo priemones ir
išmaniuosius įrenginius. Šis mišraus mokymo
metodas leis mokytojams pasiruošti ECDL
bendradarbiavimo internete4 testui. Projekto

metu sukurta mokomoji medžiaga ir testai
buvo naudojami keturiose projektų partnerių
šalyse pilotinių mokymų metu. Remiantis
gauta patirtimi buvo rengiamos šios gairės.

Kam skirtos šios gairės?
Šios gairės skirtos tikslinei auditorijai ir
suinteresuotosioms šalims pristatyti projekto
rezultatus, geriausią pilotinių mokymų
praktiką,
bendradarbiavimo
internete
metodų ir priemonių taikymą mokytojų
mokyme, testavime ir sertifikavime. Jos skirtos
organizacijoms,
kurios
gali
būti
suinteresuotos pritaikyti ir naudoti sukurtą
medžiagą, norint užtikrinti nuolatinį ir augantį
mokytojų naujų IRT įgūdžių ir kompetencijų
poreikį: mokyklų vadovams, mokytojų
asociacijoms, organizacijoms, atsakingoms už
mokytojų įgūdžių lavinimą ir sertifikavimą,
suaugusiųjų švietimo centrams, viešiesiems
interneto prieigos taškams, valstybinėms
institucijoms ir įstaigoms, Švietimo ir mokslo
ministerijai.

Gairių tikslai
Pagrindinis projekto „Bendradarbiavimo
internete metodų ir priemonių taikymas“
įgyvendinimo gairių tikslas - suprantamai ir
praktiškai pristatyti priemones, turinį ir
mokytojų mokymo organizavimo procesą,
kurio metu dalyviai įgyja reikiamų žinių,
įgūdžių
ir
kompetencijų,
reikalingų
bendradarbiavimui internete, ir pasiruošia tų
gūdžių sertifikavimui.
Įgyvendinimo procesas remiasi dalyvaujančių
partnerių šalių patirtimi.

Trumpa turinio apžvalga
Dokumentas susideda iš šių skyrių:



IRT
švietime.
Šiame
skyriuje
pristatomi švietimo tyrimų rezultatai, trumpai
apžvelgiami 21-ojo amžiaus technologijų
vystymosi ir IRT naudojimo mokyklose
pagrindiniai pokyčiai ir tendencijos. Remiantis
Europos Komisijos atlikto tyrimo rezultatais
aprašyti pagrindiniai mokytojų mokymų
poreikiai, įskaitant skaitmenines žinias,
įgūdžius ir kompetencijas, taip pat pateikta
mokymų
poreikių
analizė,
atlikta
įgyvendinant projektą partnerių šalyse.



Mokymų, testavimo ir sertifikavimo
metodologija. Šiame skyriuje aprašytas
mokymų ciklas, prasidedantis nuo grupės
atrankos, dalyvių pradinio žinių lygio
įvertinimo, apimantis mokymą(si), kurių metu
naudojama sukurta mokomoji medžiaga ir
užsibaigiantis įgytų įgūdžių sertifikavimu.
Šiame skyriuje pateikiamos gairės, kaip įgyti
būtinas bendradarbiavimo internete žinias,
įgūdžius ir kompetencijas. Taip pat
paaiškinama mokytojų įgūdžių sertifikavimo,
ECDL testo „Bendradarbiavimas internete“ ir
testo
„Bendradarbiavimas
internete
mokytojams“ svarba. Apžvelgiama sukurta
mokomoji medžiaga ir jos prieinamumas.



Mokymų
„Bendradarbiavimo
internete metodai ir priemonės” ir
sertifikavimo sistemos diegimas. Šiame
skyriuje apžvelgiama patirtis diegiant
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mokymų ir sertifikavimo sistemą Lietuvoje.
Pateikiama informacija apie dalyvius, pradinį
jų žinių ir įgūdžių lygį, mokymų organizavimą,
įgytų žinių taikymą dalyvių savarankiškame
darbe,
sukurtus
projektinius
darbus,
atsiliepimus apie mokymus ir sertifikavimo
rezultatus.



Išvados
ir
rekomendacijos.
Paskutiniajame skyriuje pateikiami pasiūlymai

8

tolesniam sukurtos medžiagos panaudojimui,
kaip mokytojų mokymo procesas turėtų būti
organizuojamas siekiant įgyvendinti mokymo
tikslus ir pasiruošti sertifikavimo testui.



Projekto partnerių aprašymas. Šioje
dalyje pateikiama informacija apie projekto
partnerius, dalyvavusius projekte.

IRT švietime
21-ojo amžiaus technologijų
vystymosi tendencijos
Šiais laikais mokyklose dirbantys mokytojai
turi tinkamai parengti ir išmokyti mokinius
susidoroti su 21-ojo amžiaus iššūkiais ir
poreikiais: parengti juos darbo vietai, apie
kurią dar nieko nežinoma, išmokyti naudotis
technologijomis, kurios dar neišrastos ir
išvystyti jų įgūdžius, reikalingus sparčiai
besikeičiančiame pasaulyje.
Visuotinai pripažinta, kad IRT gali mums
padėti mokytis geriau, efektyviau ir
kūrybiškiau; skatina inovacijas ir kompleksišką
problemų sprendimą; suteikia priėjimą prie
išsamesnių ir aktualesnių žinių; kiekvienam
suteikia lanksčias ir prieinamas mokymosi
galimybes už klasės ribų. Nepaisant to,
Europos Komisija pareiškė, kad Europoje
mokymosi ir mokymo pasaulis vis dar yra
tradicinis. 5

ugdymo turiniu; kurie gali dar geriau
atsižvelgti į individualius studentų poreikius ir
dar labiau juos įtraukti į bendradarbiavimą;
kurie moka dar geriau apjungti formalų ir
neformalų mokymąsi.
Norėdami išspręsti šią problemą, Europos
Komisija priėmė aukšto lygio Europos
darbotvarkę – „Atvirasis švietimas“ (angl.
„Opening Up Education”6) – siekiant švietime
pasinaudoti
skaitmeninės
revoliucijos
teikiamomis galimybėmis, patvirtinant, kad
mokymasis daugiau negali apsiriboti tam
tikra klase ir nustatytais tvarkaraščiais, bet turi
peržengti visas ribas ir pilnai išnaudoti
technologijų teikiamą naudą ir leisti mokytis
nepaisant kultūros, amžiaus bei geografinės
atskirties.
Atvirojo švietimo (angl. Opening up
education) priemonės naudojasi svarbiais
skaitmeninės
revoliucijos
siūlomais
privalumais:



Švietimo performavimą Europoje būtų galima
sėkmingai atlikti padedant pedagogams,
kurie moka ir žino kaip kurti ir dalintis

Didina švietimo efektyvumą. Atvirieji
švietimo ištekliai (angl. Open Education
Resources - OER)7 ir masiniai atvirieji

5

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0654&from=EN
7 Atvirieji švietimo ištekliai (angl. Open Educational Resources
- OERs) bet kokia mokomoji medžiaga, viešai prieinama
internete arba turinti atvirojo turinio licenciją. Šią atvirąją
medžiagą bet kas gali legaliai ir laisvai kopijuoti, naudoti,
pritaikyti savo poreikiams ir platinti. Atvirieji švietimo ištekliai

Atvirasis švietimas (angl. Opening Up Education;
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/openingeducation
6
Atvirasis švietimas: inovatyvus mokymas ir mokymasis,
naudojant naujas technologijas ir atviruosius švietimo
išteklius (angl. Open Education Resourses – OER);

9

internetiniai kursai (angl. Massive Open
Online Courses - MOOCs)8 suteikia galimybes
dalintis patirtimi ir diegti naujoves.



Didina teisingumą. Mažinant kainą ir
gerinant prieigą prie skaitmeninių paslaugų,
žinios tampa labiau visiems prieinamos ir
asmenys
gali
pasinaudoti
naujomis
mokymosi galimybėmis.



Teigiamai veikia ekonomiką. IRT
naudojimas tampa labiau struktūrizuotas,
didina darbuotojų kvalifikaciją, padeda
pramonei valdyti pokyčius, per naujų rinkų
galimybes skatina infrastruktūros, naujų
produktų ir paslaugų partnerystes.9
Atvirieji švietimo ištekliai gali užtikrinti, kad
mokomoji medžiaga, sukurta remiant
viešiesiems finansams, bus prieinama visiems
ir, kad mokymasis gali vykti bet kada ir bet
kur. Masiniai atvirieji internetiniai kursai
leidžia studentams, specialistams ir švietimo
įstaigoms
dalintis
nemokama
kurso
medžiaga. Naujų technologijų naudojimas ir
atvirieji švietimo ištekliai gali pagerinti
efektyvumą, prieinamumą ir teisingumą

gali būti labai įvairūs, tokie kaip vadovėliai, mokymo
programos, paskaitos, užduotys, testai, projektai, garso,
vaizdo
įrašai,
animacija.
(UNESCO
2012),
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Open%20Educati
onal%20Resources
8 Masiniai atvirieji internetiniai kursai (angl. MOOCs) yra
kursai, sukurti dideliam vartotojų skaičiui, prie kurių gali
prisijungti bet kas, bet kuriuo metu ir tol, kol yra internetinis
ryšys, kurie yra atviri visiems, nereikalauja registracijos ir yra
nemokami.
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mokymo(si), kuris gali tapti labiau orientuotu
į besimokantįjį, palaikyti individualius
mokymosi kelius, stiprinti bendradarbiavimą
internete ir apjungti formalųjį bei neformalųjį
švietimą.
Ateities technologijų analitikai bei politikai
sutaria, kad bendradarbiavimas internete
turėtų būti laikomas prioritetine sritimi.
Perėjimas nuo tradicinės programinės
įrangos, kuomet nereikalingas prisijungimas
prie interneto, prie bendradarbiavimo
internete priemonių, tokių kaip internetinės
saugyklos ir internetinės taikomosios turinio
rengimo programos, naudojimo jau prasidėjo
prieš keletą metų ir kartu su internetine
socialine sąveika tapo pagrindine 21-ojo
amžiaus technologijų plėtros tendencija.

Bendros IRT naudojimo mokyklose
tendencijos
Pripažinta, kad švietimas vis dar neintegruoja
naujų
technologijų
potencialo,
nesuteikdamas Europos piliečiams ateičiai
reikalingų skaitmeninių įgūdžių.10

9

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/openingeducation
10

Analysis and mapping of innovative teaching and learning
for all through new Technologies and Open Educational
Resources in Europe Accompanying the document
Communication 'Opening Up Education', http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1389115521455&uri=CELEX:52013SC
0341, p.3.

Mes išgyvename paradoksą: skaitmeninės
technologijos yra visiškai integruotos į mūsų
ekonomikas ir visuomenes. Pavyzdžiui, jos
pakeitė būdą, kaip žmonės gali naudotis
finansinėmis paslaugomis, skaityti naujienas
ar bendrauti vienas su kitu, bet technologijos
dar nepakeitė mokymo(si) būdo Europos
švietimo sistemoje.
Skaitmeninių technologijų ir skaitmeninio
turinio integracija į švietimo sistemą paprastai
nereiškia dar daugiau elektroninių prietaisų ir
dar daugiau plačiajuosčio ryšio. Technologijų
naudojimas mokyme(si) leidžia derinti
inovacinę pedagogiką kartu su efektyviu
skaitmeninių priemonių ir skaitmeninio
turinio panaudojimu, kurie savo ruožtu
pagerina mokymo(si) proceso kokybę.11

žinias bei įgūdžius. Didžioji dalis mokytojų IRT
naudoja daugiausiai pasiruošti pamokoms, o
ne dirbti su studentais per pamokas. Nuo 50%
iki 80% mokinių Europos sąjungoje niekada
nenaudojo skaitmeninių vadovėlių, pratimų
programinės įrangos, vaizdo ir garso įrašų,
imitacinių ar mokomųjų žaidimų.13 Tik
nedaugelis mokytojų naudoja IRT – ir vis dar
labai ribotai – darbui su studentais per
pamokas, ir dar rečiau bendravimui su tėvais
arba mokinio darbo mokykloje ir namuose
suderinimui naujais būdais. Mokytojų
pateiktas bendras skirtingų veiklų, susijusių su
IRT panaudojimu klasėje, dažnumas yra
maždaug keli kartai per mėnesį ES
lygmeniu.14

Nesenai atliktas tyrimas12 apie mokyklų
skaitmeninį pasiruošimą Europos Sąjungoje
atskleidė, kad 70% mokytojų Europos
Sąjungoje pripažino mokymų svarbą, kaip
mokyti ir mokytis naudojant skaitmenines
priemones, bet tik 20% - 25% mokinių yra
mokomi mokytojų, turinčių skaitmenines

11

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS Opening up Education:
Innovative teaching and learning for all through new
Technologies and Open Educational Resources, http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0654, p 2.

12

14

Analysis and mapping of innovative teaching and learning
for all through new Technologies and Open Educational
Resources in Europe Accompanying the document
Communication 'Opening Up Education', http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0341, p.5.
Survey of Schools:ICT in Education Benchmarking
Access,Use and Attitudes toTechnology in Europe’s Schools,
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/d
ocument.cfm?doc_id=1800

Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access,
Use and Attitudes to Technology in Europe’s Schools FINAL
REPORT,
p.10;
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf

13

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN
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Mokytojų mokymo poreikiai
IRT rodiklių tyrimas pradiniame ir viduriniame
ugdyme parodė, kad mokytojai dažnai
susiduria su sunkumais taikant IRT
mokymo(si) procese ir, kad jiems reikalinga
pagalba. Nestebina, kad įvairiose šalyse
mokytojai mano, kad jie turi daugiau
profesinių įgūdžių, nei įgūdžių naudojantis
socialine žiniasklaida.15.

Skalė:
1 - "Nieko"
iki 4 - "Labai"
1 pav. Mokytojų profesiniai ir socialinės žiniasklaidos įgūdžiai ES lygiu

15
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REPORT,
p.101;
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf

2 pav. Bendrojo lavinimo mokytojų pasitikėjimas savo socialinės medijos įgūdžiais
(ES lygiu, 2011-2012)

Projekto partnerių šalyse ugdymo procese
bendradarbiavimo internete priemonės ir
socialinė žiniasklaida naudojamos gana
skirtingai. Pav. 2 pavaizduoti Europos

mokyklų tinklo tyrimo duomenys apie
bendrojo lavinimo mokytojų įgūdžius dirbant
su socialine žiniasklaida. Latvija ir Lietuva
atsilieka nuo ES vidurkio.

3 pav. Profesinio lavinimo mokytojų socialinės žiniasklaidos įgūdžiais
(ES lygiu, 2011-2012)

Diagramos16 atskleidžia, kad mokytojų
įgūdžiai, dirbant su socialine žiniasklaida
(bendravimas
ir
bendradarbiavimas
tarpusavyje;
gebėjimas
dalyvauti

internetiniuose
diskusijų
forumuose;
gebėjimas sukurti ir palaikyti tinklaraščius
arba
svetaines;
gebėjimas
dalyvauti
socialiniuose tinkluose) nėra labai aukštas ir

16

REPORT,
p.103;
https://ec.europa.eu/digitalsinglemarket/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-ENN.pdf
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beveik nesiskiria tarp bendrojo lavinimo (pav.
2) ir profesinio lavinimo mokytojų (pav.3).
Bendrojo lavinimo mokytojai Latvijoje iš visų
Europos šalių turi mažiausiai gebėjimų
naudotis socialine žiniasklaida.
Tyrimas parodė, kad dažniausiai atliekamos
veiklos, susijusios su IRT panaudojimu, ES
lygiu yra:





pasirengimas mokymo veiklai;
skaitmeninių išteklių kūrimas;
mokyklos svetainės naudojimas;
virtualios
mokymosi
aplinkos
17
naudojimas.

Ir priešingai, mokytojai retai:





bendrauja internetu su tėvais;
skelbia namų darbus mokyklos
svetainėje;
naudojasi IRT, kad susisiektų su
mokiniais;
įvertina skaitmeninius išteklius, visose
klasėse.

Nuo 65% iki 85% mokinių yra mokomi
mokytojų, kurie teigia, kad jie niekada arba
beveik niekada neatlieka tokios veiklos.
Pirmosios dvi iš dažniausiai naudojamų veiklų
parodo, kad IRT naudojimas mokyklose vis
dar neužtikrina geresnio ryšio tarp namų ir
mokyklos, tiek kalbant apie bendravimą su
mokiniais, tiek kalbant apie dalyko mokymą.
Bendradarbiavimas internete šiuo metu yra

17
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esminis elementas mokymo procese.
Švietimas turi adaptuoti naujų technologijų
potencialą, tokį kaip internetinės priemonės ir
socialinė žiniasklaida. Šios technologijos ne
tik praturtina esančią mokymosi praktiką, bet
ir suteikia galimybes mokytojams naudoti
skirtingus mokymo būdus.
Be to, mes žinome, kad profesinis
bendradarbiavimas internete tarp mokytojų
gali duoti gerų pokyčių jų praktinėje veikloje
ir gali padėti geriau suprasti savo profesinio
tobulėjimo poreikius. Nors centralizuotai
valdomi internetiniai ištekliai, tokie kaip
tinklaraščiai, forumai ar kitų socialinių tinklų
svetainės,
palengvinančios
profesinius
mainus tarp mokytojų, yra plačiai prieinami
Europoje ir pakankamai naujas būdas
mokytojui užsiimti profesiniu tobulėjimu,
tačiau, kaip rodo Europos tyrimo rezultatai, tik
mažuma iš tikrųjų juos naudoja ir pasinaudoja
jų teikiama nauda. Todėl reikia toliau skatinti
tokias internetines mokymosi aplinkas ir
galimybes, kurias jos gali suteikti mokytojų
bendruomenei.
Tyrimas parodo, kad kuo daugiau mokytojai
turi skaitmeninių įgūdžių naudotis IRT, tuo
daugiau jie tobulina savo profesinius įgūdžius
ir tuo daugiau laiko jie skiria tokiems
mokymams, ir tuo daugiau jų pažymi apie
dažną IRT naudojimą per pamokas visose
klasėse.

REPORT,
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf

Siekiant gauti labiau autentišką vaizdą apie
mokytojų mokymosi poreikius partnerių
šalyse (Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje ir
Vokietijoje), buvo atlikti nacionaliniai tyrimai,
kurių tikslas - išsiaiškinti kaip mokytojai
naudoja
bendradarbiavimo
internete
priemones, kaip jie vertina savo turimus
įgūdžius ir žinias, kokių žinių jiems trūksta ir
pan.
Tyrime išvardintos dažniausiai naudojamos
bendradarbiavimo internete priemonės,

kurios
apibrėžtos
ECDL
modulyje
18
„Bendradarbiavimas internete“ :
 Mobilieji renginiai;
 Internetinės mokymo(si) aplinkos;
 Internetiniai kalendoriai ir internetiniai
susitikimai;
 Socialinė žiniasklaida;
 Taikomosios turinio rengimo
programėlės;
 Internetinės failų saugyklos.

4 pav. Internetinių priemonių naudojimo dažnumas projekto partnerių šalyse

Tyrimas19 buvo skirtas išsiaiškinti mokytojų
patirtį naudojant internetines priemones ir jo
rezultatai atskleidė faktą, kad nors apklausti

mokytojai ir pažymėjo internetinių priemonių,
ypač tokių, kaip mobilieji įrenginiai,
internetinės
mokymo(si)
aplinkos
ir

18

19

http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=2928&n=294
8

Project “Online4EDU”. Results - Beneficiaries’ Skills Gap and
Training Needs Analysis
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internetinės saugyklos, naudojimo svarbą,
tačiau didžioji dalis mokytojų šias priemones
naudoja labai retai arba niekada nenaudoja.
Netgi labiausiai naudojamais mobiliaisiais
įrenginiais niekados nesinaudoja arba
naudoja mažiau nei vieną kartą per mėnesį
apie 60% apklaustų mokytojų. Taip pat
nemaža dalis mokytojų (apie 50%)
nesinaudoja arba naudoja retai internetines
taikomąsias programas, ir dar daugiau

mokytojų (apie 70%) neturi jokių arba turi
menkus šių programų naudojimo įgūdžius.
Tai parodo, kad mokytojams reikia tobulinti
savo skaitmenines žinias ir įgūdžius, kad jie
galėtų
efektyviai
panaudoti
bendradarbiavimo internete priemones
ugdyme.

5 pav. Mokytojų įgūdžiai naudojant bendradarbiavimo internete priemones projekto partnerių šalyse

Apklausti mokytojai nurodė savo įgūdžius
naudojantis įvairiomis bendradarbiavimo
internete priemonėmis. Turimų įgūdžių lygis
yra skirtingas atsižvelgiant į priemonę, tačiau
daugiau nei 40% apklaustųjų visiškai
nesinaudojo arba naudojosi labai mažai netgi
tokiomis įprastomis priemonėmis, kaip
mobilieji įrenginiai ir socialinė žiniasklaida.
Toks įgūdžių lygis parodo, kad labai didelei
daliai mokytojų trūksta įgūdžių klasėje
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naudoti
net
dažniausiai
naudojamas
priemones.
Įgūdžių
stokos
poveikis
pasitikėjimui naudojant bendradarbiavimo
priemones gali būti dar sunkesnis, jei
mokytojai mano, kad jų mokiniai turi daugiau
įgūdžių naudotis šiomis priemonėmis nei jie.
Šios apklausos rezultatai parodė, kad labai
svarbu sukurti mokymo programą ir
mokomąją medžiagą, kurią naudodami
mokytojai galėtų kelti kvalifikaciją ir tai

paskatintų bendradarbiavimo priemones
aktyviau
naudoti
mokymo
procese.
Nepaisant to, kad visose šalyse yra dag įvairių
iniciatyvų, susijusių su IRT naudojimu, vis dar
yra bendradarbiavimo internete priemonių
naudojimo įgūdžių spragos.
Šiuo metu bendradarbiavimas internete yra
labai svarbus mokymo procese. Ugdyme turi
būti pritaikytas naujas mokymo modelis, kai
naudojami išmanieji prietaisai ir dideli
duomenų kiekiai. Senasis mokymo būdas su
staliniu
kompiuteriu
mokiniams
yra
nepakankamai patrauklus ir efektyvus. Šiais
laikais mokytojai turi būti inovatyvūs,

suteikiantys mokiniams galimybes kurti,
bendradarbiauti, dalintis informacija ir ją
skelbti. Yra daugybė įvairių bendradarbiavimo
internete priemonių ir aplinkų (mokamų ir
nemokamų), taip pat įvairių mokymų kursų
apie IRT naudojimą pamokose, sukurtų viso
pasaulio mokytojams. Tarptautinio ir
nacionalinių tyrimų rezultatai rodo, kad
mokytojams reikalingi mokymai, ne vien tik
kaip IRT naudotojams, bet kaip mokytojams,
atsižvelgiant į jų vaidmenį švietimo sistemoje
ir į situacijas, su kuriomis jie susiduria, kartu
įtraukiant ir bendradarbiavimo internete
įgūdžius.
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Mokymų, testavimo ir
sertifikavimo metodologija
Bendras mokymų aprašymas
Projekto Online4EDU tikslas yra palengvinti
mokytojų IRT įgūdžių vystymą, ypač taikant
bendradarbiavimo internete priemones
kasdieniame mokyklos gyvenime.
Norint pasiekti šį tikslą projekto komanda
sukūrė ir išbandė mokymo ir sertifikavimo
sistemą
mokytojams
ir
e-mokymosi
kuratoriams, kuri apima pilną mokymų ir
testavimo priemonių rinkinį:








Programą;
Internetinę mokymo aplinką;
E-mokomąją medžiagą ir e-kursą;
Pradinio žinių įvertinimo testą
internetu- Barometrą;
Sertifikavimo modulį
„Bendradarbiavimo internete metodų
ir priemonių taikymas mokyme“;
Sistemos įgyvendinimo gaires.

Pagrindinis sukurtos mokymo sistemos tikslas
yra organizuoti mokymo(si) procesą tokiu
būdu, kad jis prasidėtų nuo tikslinės grupės
atrankos bei dalyvių pradinių žinių ir įgūdžių
lygio įvertinimo. Po šių etapų prasideda
mokymo(si) procesas, kuriame dalyviai
taikant įvairius mokymo metodus ir formas
įtraukiami į įvairias mokymo(si) veiklas.
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Mokymo(si) metu dalyviai praktiškai naudoja
įvairias
bendradarbiavimo
internete
priemones, kurios aprašytos Moodle
platformoje ir kitas, ir tokiu būdu įgauna
patirties.
Norint
sėkmingai
dalyvauti
mokymuose labai svarbus dalyvio gebėjimas
planuoti savo laiką ir veiklą taip pat
bendradarbiauti su kitais grupės nariais ir
mokytojas.
Mokymai užbaigiami sėkmingu sertifikavimu,
dalyviams
išlaikius
testus
ECDL
„Bendradarbiavimas
internete“
ir
„Bendradarbiavimas internete mokytojams“
bei sukūrus edukacinius projektus.
Pasibaigus mokymams, mokytojai įgyja naujų
žinių ir įgūdžių, naudojamų kasdieniame
mokymo procese dirbant su mokiniais, taip
pat jie taip pat įgyja pasitikėjimą ir norą toliau
vystyti ir tobulinti IRT panaudojimą
pamokose.

Tikslinė grupė
Yra dviejų tipų grupės, kurioms mokymai
darys poveikį: pirminė tikslinė grupė ir antrinė
tikslinė grupė.

Pirminę tikslinę grupę sudaro:
1) Pradinių ir vidurinių mokyklų
mokytojai;
2) Profesinio mokymo specialistai;
3) E-kuratoriai, dirbantys viešuosiuose
interneto prieigos taškuose,
bibliotekose, suaugusiųjų švietimo
centruose ir pan.
Ši tikslinė grupė turės naudos iš dalyvavimo
mokymuose ir sertifikavimo, kurie pagerins jų
žinias ir kompetencijas darbo rinkoje.
Nors mokomoji medžiaga skirta visų dalykų
mokytojams, informacijos ir komunikacijos
technologijų mokytojai taip pat gali turėti
naudos iš dalyvavimo mokymo procese.
Antrinė tikslinė grupė yra organizacijos,
atsakingos už mokytojų kvalifikacijos
atnaujinimą bei jų profesinį tobulėjimą.
Daugiausiai tai skirtingi švietimo sistemos
dalyviai: sprendimų priėmėjai mokyklose,
suaugusiųjų mokymo centruose, valstybinėse
švietimo įstaigose bei Švietimo ir mokslo
ministerijoje. Jie galės gauti prisijungimą bei
naudotis sukurtais ištekliais. Planuojama gauti
oficialų mokymo programos pripažinimą kaip
profesinio tobulėjimo programos.
Kita tikslinė grupė, kuri turės naudos iš
mokytojų mokymų yra studentai – tiek
formalioje švietimo sistemoje, tiek ir
suaugusiųjų mokymo centruose.

svarbus yra jų pradinis turimų žinių ir patirties
lygis bei noras įsitraukti į mokymus.
Kviečiant dalyvius prisijungti prie mokymo
programos, turi būti atsižvelgta į šiuos
aspektus:



Dalyvio IRT įgūdžiai.

Norint sėkmingai dalyvauti mokymo procese
dalyviai turi turėti bent pagrindinius IRT bei
žiniasklaidos
priemonių
panaudojimo
įgūdžius, įskaitant žinias kaip kurti, siųsti ir
gauti elektroninius laiškus. Pradinės žinios
apie bendradarbiavimo internete priemones
nėra būtinos. Kursas supažindina su
bendradarbiavimo internete priemonėmis
nuo pačių pagrindų iki išsamesnių žinių apie
šias priemones.



Bendravimo įgūdžiai.

Kadangi į mokymo procesą įeina grupinis
darbas bei projekto kūrimas, labai svarbus
dalyvio gebėjimas pristatyti ir efektyviai
paaiškinti savo idėjas bei išklausyti kitus.



Susidomėjimas

bendradarbiavimo

internete priemonėmis.
Dalyviai turi norėti išmokti dirbti su
rekomenduojamomis
bendradarbiavimo
internete priemonėmis ir programomis,
tokiomis kaip Skype ir Google, ir vėliau jas
naudoti darbe.

Tikslinės grupės atrankos principai
Nors formalūs aukščiau paminėti dalyvių
atrankos kriterijai yra svarbūs, tačiau taip
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Savidisciplina.

Mokymo(si) procesas yra pagrįstas mišraus
mokymo(si)
koncepcija,
kai
dalyviai,
naudodamiesi
internetine
mokomąja
medžiaga ir atlikdami įvairias užduotis, dirba
savarankiškai. Todėl, norint įsisavinti visą
mokomąją medžiagą ir pereiti prie įgytų
įgūdžių sertifikavimo, labai svarbu sėkmingai
atlikti užduotis laiku. Svarbi kurso dalis apima
kasdienį mokytojo darbą, tokį kaip
pasiruošimas pamokoms ir mokymas
naudojant
bendradarbiavimo
internete
priemones. Kurse galima rasti įvairių taikymo
pavyzdžių, o mokytojai turi pritaikyti įgytas
žinias ir įgūdžius jų kasdienio mokymo
praktikoje.

Žinių ir įgūdžių pradinio lygio įvertinimas
Norint gauti bendrą informaciją apie tikslinės
grupės narius, mokymų proceso pradžioje,
dalyvių prašoma užpildyti kursų pradžios
anketą, kurią sudaro keli skyriai.
Anketoje dalyviai pateikia tokią informaciją:



Asmeniniai ir profesiniai duomenys
(lytis, amžius, mokymo patirtis, kurių klasių
mokinius moko, kokie pagrindiniai mokomi
dalykai)



Dabartinis
bendradarbiavimo
internete priemonių naudojimas (informacija
apie
tai,
kaip
dažnai
ir
kurias
bendradarbiavimo internete priemones
naudoja savo kasdieniame darbe).
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Įgūdžiai naudojant bendradarbiavimo
internete priemones (mokytojai įvertina savo
įgūdžius
naudojantis
įvairiomis
bendradarbiavimo internete priemonėmis
mokymo procese).



Patirtis
tobulinant
įgūdžius
(informacija apie tai, ar mokytojas dalyvavo
IRT kursuose/mokymuose per pastaruosius
trejus metus ir, ar kada nors buvo susidūręs su
kokia nors formalia ar neformalia veikla, kuri
padėtų tobulinti internetinių priemonių
naudojimo įgūdžius, pavyzdžiui, internetinių
išteklių
naudojimas
ar
pagalba
iš
bendraamžių).
Užpildžius anketą, mokytojų paprašoma
atlikti pradinio žinių lygio nustatymo testą –
Barometrą.
Bendradarbiavimo
internete
įvertinimo testas – Barometras

įgūdžių

Projekto metu sukurtas bendradarbiavimo
internete įgūdžių barometras yra priemonė,
kuri padeda įvertinti turimą žinių lygį apie
bendradarbiavimo internete priemones ir
iškart pateikia rezultatus bei rekomendacijas
ką reikėtų tobulinti.

Šios priemonės privalumai:


Lengvas
prieinamumas
–
tai
internetinė žinių savitikros priemonė,
kuri gali būti naudojama bet kuriuo
metu bet kurioje vietoje turint
internetinį ryšį;





Laiko taupymas – atsakyti į 31 žinių
savitikros klausimą užtrunka apie 20 30 minučių
Greitis – rezultatai iš karto parodomi
ekrane ir nusiunčiami elektroniniu
paštu
Barometrą sudaro 3 temos:

bendros žinios apie
bendradarbiavimą internete;

internetiniai seminarai;

mobilaus bendradarbiavimo
priemonės.

Barometras sukurtas penkiomis
kalbomis - latvių, anglų, vokiečių,
lietuvių ir estų.
Pradinio žinių įvertinimo priemonė
(bendradarbiavimo internete įgūdžių
barometras) turėtų būti naudojamas
prieš pradedant mokymo kursus,
norint nustatyti dalyvių internetinius
pagrindus bei bendradarbiavimo ir
bendravimo internete įgūdžius. Ši
priemonė padeda nustatyti dalyvių
bendradarbiavimo
internete
priemonių naudojimo įgūdžius ir
gauti automatinį įvertinimą su
rekomendacijomis kokias žinias ir
įgūdžius reikėtų patobulinti.
Kai gauti rezultatai išanalizuojami,
lektoriai, atsižvelgdami į dalyvių žinių
lygį, suplanuoja kitus etapus, kad
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padėtų dalyviams
mokymo procese.

sėkmingai

dalyvauti

Barometro teikiama nauda turėtų būti
panaudota ne tik įvertinti turimų žinių lygį, bet
ir pateikti mokymo bei sertifikavimo gaires ir
patarimus kokius įgūdžius tobulinti.

Mokymų metodologija ir
organizavimas
Mokytojų mokymo procesas organizuojamas
naudojant mišraus mokymo(si) koncepciją,
derinant mokymo metodus internetu ir
fizinėse auditorijose. Tai reiškia, kad žinių ir
įgūdžių įgijimo procesas pagrįstas tiek
mokymu fizinėse auditorijose, tiek mokymu
internetu (lektoriaus vedami seminarai,
dalyvių savarankiškas darbas, naudojantis
internetine mokomąja medžiaga, grupinio
bendradarbiavimo užduotys). Labai svarbu,
kad bet kuriuo mokymo(si) proceso metu
dalyviai turi galimybę gauti lektoriaus
pagalbą – užduoti dominančius klausimus,
prašyti pagalbos, jei nesiseka ar nesupranta
kaip atlikti užduotį, ir iš lektorių sulaukti
grįžtamojo ryšio, darbo vertinimo ir
rekomendacijų.
Savarankiškas mokymasis internetu su
lektoriaus pagalba / E-mokymas(is)
Mokymas fizinėse auditorijose
Lektorių vedami internetiniai seminarai
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Laiko
lentelėje
pavaizduota
mišraus
mokymo(si) kurso chronologinė struktūra.
Trys spalvos atitinka skirtingus mokymo(si)
tipus.
E-mokymo(si) įvadinis etapas
Po dalyvių atrankos skiriama viena savaitė
susipažinti su e-mokymo(si) aplinka, atlikti
žinių savitikros testus, kad būtų nustatytas
dalyvių žinių lygis ir mokymo(si) tipas. Po šio
etapo seka įvadinis susitikimas fizinėje
auditorijoje.
Įvadinis susitikimas auditorijoje
Pačioje mokymo kursų pradžioje susitikimo
metu sukuriamas pasitikėjimas ir motyvacija,
leidžiant dalyviams susipažinti vieni su kitais,
pristatant lektorius bei mokymo temą.
Susitikimo metu dalyviams paaiškinama kaip
naudotis e-mokymo(si) aplinka, leidžiama ją
išbandyti ir kviečiama išdėstyti iškilusias
problemas, kad vėliau prasidėjus kursams
nebūtų neaiškumų. Taip pat susitikimo metu
supažindinama su projektu, ir atsižvelgiant į
anksčiau atlikto žinių įvertinimo testo
(Barometro) rezultatus dalyviai suskirstomi į
grupes.
Mokymas internetu - E-mokymas
Po trumpo įžanginio
etapo prasideda
mokymas internetu, kuris trunka daugiau nei
tris mėnesius. Per šį laiką dalyviai sužino ir
išmoksta
naudotis
bendradarbiavimo
internete priemonėmis, o taip pat e-mokymo
priemonėmis kaip Moodle ir Google
kalendorius. Šiame etape dalyviai atlieka

individualias ir grupines užduotis. Pastarosios
užduotys dar labiau sustiprina darbą su
bendradarbiavimo internete priemonėmis.

Mokytojai,
kurie
sėkmingai
užbaigia
mokymus gauna mokymo kursų baigimo
patvirtinimą. Norint gauti šį patvirtinimą reikia
atlikti:



Pradinį žinių lygio įvertinimo testą
(Barometrą);
8 užduotis 1-ajame skyriuje;



6 užduotis 2-ajame skyriuje;



Galutinį projektinį darbą 3-iajame



skyriuje;


7 žinių savitikros testus (rezultatas
turi būti daugiau nei 75%).

Jei
įvykdomos
išvardintos
sąlygos,
mokytojui leidžiama laikyti ECDL testą.

Lektoriai gali suteikti trijų tipų ženklelius
už šiuos pasiekimus:
Mokytojui
suteikiamas
mėlynos
spalvos
ženklelis, jei jis atlieka 5
klausimų testą kiekvieno
skyriaus pabaigoje.
Mėlynos spalvos ženklelis
suteikiamas jei teisingai
atsakoma į 75% klausimų.
Mokytojas
gali
gauti
žalios spalvos ženklelį,
jei jis atlieka 1 individualią
ir 1 grupinę užduotį.

Internetinio mokymo proceso metu
lektoriai įvertina dalyvių pasiekimus,
suteikdami jiems ženklelius.
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Mokytojui
suteikiamas
raudonos
spalvos
ženklelis už papildomas
pastangas, jei jis atlieka
daugiau nei dvi užduotis
arba
teikia
pagalbą
forumuose.
Raudonos
spalvos ženklelis taip pat
suteikiamas
savaitės
lyderiui, jei atliekamos
visos grupinės užduotys
Atliktų užduočių vertinimo kokybės
standartai
priklauso
nuo
kiekvienos
užduoties tipo:



Kūrybinės užduotys – tai užduotys, kai
mokytojai pateikia savo nuomonę, ir kurios
negali būti objektyviai įvertintos. Pagrindinis
vertinimo kriterijus yra tas, kad mokytojo
atsakymas turi būti gerai pagrįstas ir aiškus;



Praktinis priemonių naudojimas –
mokytojas turi pridėti nuorodą į veiklos
rezultatą ar ekrano kopiją, kaip įrodymą, kad
jis yra rezultato autorius. Taip pat galima
užduoties sprendimą ar rezultatą pateikti kaip
mokytojo patirties aprašymą atliekant
konkrečią užduotį;



Grupinis darbas – kadangi tai yra
grupinis darbas, kiekvieno mokytojo indėlis į
jį turi būti matomas ar aprašytas.
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Internetiniai seminarai
Internetinio
mokymosi
etapo
metu
rekomenduojama
suorganizuoti
keturis
internetinius seminarus, du pirmajame
skyriuje ir du antrajame skyriuje. Seminarai
apima tris svarbiausius internetinio mokymosi
aspektus. Pirma, tai yra susitikimo vieta
individualaus mokymosi kelyje priešais
kompiuterį, kur galima apsikeisti informacija
bei gauti naują motyvaciją.
Antra, dalyviai ir lektoriai gauna galimybę
pasidalinti patirtimi, iškilusiomis problemomis
su kursų turiniu, taip pat organizaciniais bei
techniniais sunkumais.
Ir trečia, internetiniai seminarai siūlo dar vieną
mokymo metodą suteikiant galimybę mokyti
naudojant bendravimą vaizdu ir garsu.
Grupinis darbas
Dalyvių suskirstymas į grupes yra labai svarbi
kursų dalis. Pirmojo susitikimo metu dalyviai
suskirstomi į grupes po keturis ar penkis
asmenis. Šiose grupėse dalyviai dirbs viso
kurso metu. Grupės palengvina mokymosi
procesą įvairiais būdais: pirmiausiai, norėdami
atlikti grupines savaitės užduotis, dalyviai turi
bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje,
naudodami siūlomas bendradarbiavimo
internete priemones. Iš karto naudodami
bendradarbiavimo
priemones,
dalyviai
tiesiogiai
susiduria
su
iškilusiomis
problemomis, kartu jas sprendžia ir supranta
bendradarbiavimo
priemonių
teikiamą
naudą. Antra, priklausymas grupei padidina
kiekvieno dalyvio motyvaciją. Kiekvienas turi
atsakyti ne tik lektoriui, bet ir savo grupės

nariams. Trečia, dalyviai pradeda mokymus
turėdami skirtingą žinių ir įgūdžių lygį.
Grupinio darbo metu dalyviai palaiko vienas
kitą, kartu sprendžia problemas ir tokiu būdu
praturtina mokymo(si) procesą. Ketvirta,
naudodamos bendradarbiavimo internete
priemones, grupės skatina keitimąsi gerąja
patirtimi ir strategijomis už kurso ribų.
Dalyvių suskirstymas į grupes gali būti atliktas
atsižvelgiant į Barometro rezultatus. Norint
užtikrinti abipusę paramą, kiekvienoje
grupėje turėtų būti dalyvių, kurių rezultatai
yra žemi, vidutiniai ir aukšti. Norint užtikrinti
aktyvų apsikeitimą informacija netgi už kurso
ribų, grupės gali būti formuojamos
atsižvelgiant į mokyklos tipą ar dalyvių
interesus.
Baigiamasis susitikimas auditorijoje
Baigiamasis susitikimas turi tris tikslus: pirma,
susitikimo metu grupės pristato trečiojoje
dalyje sukurtų projektinių darbų rezultatus
(privaloma, norint sėkmingai užbaigti kursą),
o lektoriai juos įvertina. Antra, dalyviai gali
išreikšti savo nuomonę apie kursus. Trečia,
turėtų būti aptarti sertifikavimo testai bei
išsiaiškinti likę klausimai.

Mokomoji medžiaga
Programą ir mokomąją medžiagą sudaro
tokie
skyriai
kaip:
pagrindinės
bendradarbiavimo
internete
sąvokos,
bendradarbiavimo
internete
priemonių
parengimas darbui ir naudojimas, failų
laikymo priemonės (įvairios saugyklos),

taikomosios turinio rengimo priemonės,
internetiniai
kalendoriai,
socialinės
žiniasklaidos
priemonės,
internetinių
susitikimų priemonės, mokymo(si) aplinkos,
mobiliosios
technologijos
ir
jų
sinchronizavimas.
Programa ir ją atitinkanti mokomoji medžiaga
sukurta taip, kad sėkmingai pasirengęs
dalyvis:













žinos bendradarbiavimo internete
sąvokas, naudą ir rizikas;
žinos kaip įdiegti ir konfigūruoti
bendradarbiavimo
internete
priemones;
žinos pagrindines bendradarbiavimo
internete priemones ir jų panaudojimo
galimybes;
žinos kaip naudoti bendradarbiavimo
internete
priemones
mobiliuose
įrenginiuose;
žinos
kaip
ruoštis
pamokoms
naudojant
bendradarbiavimo
internete priemones;
žinos
kaip
mokyti
naudojant
bendradarbiavimo
internete
priemones;
žinos
kaip
mokyti
apie
bendradarbiavimo
internete
priemones.

Išpildęs šiuos punktus dalyvis bus pasirengęs
laikyti ECDL testą „Bendradarbiavimas
internete“.
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Turinys
Mišraus mokymo kursą sudaro trys dalys,
kurių kiekviena, atsižvelgiant į turinį, remiasi
skirtingomis
metodologinėmis
koncepcijomis.






1 dalis skirta pagilinti dalyvių žinias
apie bendradarbiavimo internete
priemonių naudojimą, naudas ir
rizikas, pristatyti techninius aspektus.
2
dalis
skirta
praktiniam
bendradarbiavimo
internete
priemonių naudojimui mokytojų
kasdieniame darbe ir mokymosi
procese
3 dalyje iš dalyvių reikalaujama
pritaikyti
įgytas
žinias
ir
pademonstruoti
įgytus
įgūdžius
sukuriant projektinį darbą, kurio metu
naudojamos
bendradarbiavimo
internete priemonės.

Kiekvieną dalį sudaro skyriai, skyrius sudaro
temos ir jei reikia, temas gali sudaryti
atitinkamos potemės.
Kiekvienos temos pabaigoje yra individualios
ir grupinės užduotys. Kiekvienai kurso savaitei
skirta nuo šešių iki vienuolikos temų, ir todėl
atitinkamai užduočių. Kiekvieną savaitę
dalyviai privalo atlikti vieną individualią ir
vieną grupinę užduotis.
1 dalis
Pirmojoje
dalyje
dalyviai
mokosi
bendradarbiavimo
internete
priemonių
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techninių aspektų. Todėl, šioje dalyje svarbi
chronologinė tvarka, prasidedanti nuo
pagrindinio lygio ir palaipsniui suteikianti
žinias apie visas kompetencijas, kurios yra
svarbios toliau mokantis antrojoje dalyje ir
ypač
ruošiantis
laikyti
ECDL
testą
„Bendradarbiavimas internete“ ir papildomą
testą
„Bendradarbiavimas
internete
mokytojams“.
Pirmoji
dalis
pradedama
susitikimu
auditorijoje pačioje mokymų kursų pradžioje
ir, pabaigus paskutinįjį mokymosi internetu
skyrių, užbaigiama internetiniu seminaru. Kai
kurios pirmosios dalies temos gali būti
aptartos jau pirmojo susitikimo auditorijoje
metu, o kitos temos aptariamos internetinių
seminarų metu. Mišraus mokymo koncepcija
suteikia galimybes supažindinti su įvairiomis
priemonėmis ir jas taikyti jau pirmojoje dalyje.
Tokiu
būdu
dalyviai
mokosi
apie
bendradarbiavimo internete priemones jas
naudodami.
Pavyzdžiui,
pagrindinė
mokymo(si) aplinka yra e-mokymo aplinka viena iš pirmosios dalies temų.
Priežiūros reikalavimai: pirmoji dalis,
atsižvelgiant į turinį, yra reikli ir tuo pačiu
labiausiai nutolusi nuo kasdienio mokytojo
darbo. Todėl labai svarbu, kad lektoriai stipriai
remtų ir motyvuotų dalyvius. Be to, pirmojoje
dalyje
dalyviai
mokosi
dirbti
su
bendradarbiavimo internete priemonėmis,
kurios geriausiai išmokstamos dirbant
grupėse. Todėl lektoriai turi skatinti grupinį
darbą ir, jei reikia, jį koordinuoti. Norint
išlaikyti dalyvių motyvaciją ir, kad jie pasiliktų

mokymuose iki pabaigos, labai svarbu, kad
dalyviai susipažintų su mokymų temomis ir
išliktų atitinkamoje grupėje viso kurso metu.
Pabaigimo sąlygos: visos keturios savaitės
yra privalomos ir turi būti užbaigtos prieš
pradedant antrąją dalį (jei būtina, lektoriai gali
padaryti tam tikras išimtis). Kiekvieną savaitę
pateikiama keletas užduočių. Kiekviena
užduotis atitinkamai susijusi su viena tema.
Norint sėkmingai užbaigti savaitę, dalyviai turi
pasirinkti ir atlikti vieną individualią ir vieną
grupinę užduotį. Šios dvi užduotys turi būti
skirtingos.
Skiriamas laikas: pirmajai daliai iš viso skirtos
keturios savaitės. Paskaičiuota, kad per
savaitę patyrę dalyviai turėtų skirti tris ar
keturias valandas. Dalyviai, kurie nepatyrę
dirbti su skaitmenine medija, per savaitę
turėtų skirti nuo šešių iki aštuonių valandų.
Lektorius turėtų skirti dvi valandas per dieną.
2 dalis
Antrojoje dalyje pateikiamas ne techninis, bet
metodologinis mokymo turinys. Čia įgytos
technologinės žinios apie bendradarbiavimo
internete priemones yra papildomos jų
pedagoginiais
taikymo
būdais
trimis
skirtingomis kryptimis: pirma, dalyviai mokosi
kaip naudoti bendradarbiavimo internete
priemones ruošiantis savo darbui ir kaip
bendradarbiauti su kolegomis; antra,
dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su
mokiniais
ir
mokymu
naudojant
bendradarbiavimo internete priemones;
trečia, dalyviai išmoksta mokyti savo mokinius

apie bendradarbiavimo internete priemones.
Pirmoji ir antroji savaitės yra privalomos
visiems. Trečioji savaitė yra papildoma ir skirta
tiems dalyviams, kuriuos domina, kaip mokyti
apie bendradarbiavimo internete priemones
ir, kurie gali integruoti įgytas žinias ir įgūdžius
į savo pamokas. Antrąją dalį sudaro du
internetiniai seminarai, kurių metu dalyviai,
prieš pradėdami projektinį darbą, gali
išsiaiškinti likusius klausimus ir apibendrinti
visą mokymo kursą.
Priežiūros reikalavimai: Čia, vėlgi, ypač
svarbu dalyviams sukurti bendrumo jausmą,
kad jie nesijaustų, kad mokosi vieni vien
priešais kompiuterį. Labai svarbu, kad lektoriai
skatintų
bendravimą
ir
informacijos
apsikeitimą.
Pabaigimo sąlygos: Prieš pradedant trečiąją
dalį, pirmoji ir antroji savaitės yra privalomos
užbaigti (jei būtina, lektoriai gali padaryti tam
tikras išimtis). Trečioji savaitė yra papildoma.
Kiekvieną
savaitę
pateikiama
keletas
užduočių. Kiekviena užduotis atitinkamai
susijusi su viena tema. Norint sėkmingai
užbaigti savaitę, dalyviai turi pasirinkti ir atlikti
vieną individualią ir vieną grupinę užduotį.
Šios dvi užduotys turi būti skirtingos.
Skiriamas laikas: antrajai daliai iš viso skirtos
trys savaitės. Paskaičiuota, kad per savaitę
dalyvis turėtų skirti mažiau laiko nei pirmojoje
dalyje, nes turinys yra labiau susijęs su
mokytojų
kasdieniais
darbais.
Prognozuojama, kad patyręs dalyvis turėtų
skirti dvi ar tris valandas, o mažiau patyręs
dalyvis turėtų skirti nuo šešių iki aštuonių
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valandų per savaitę. Lektorius turėtų skirti dvi
valandas per dieną
3 dalis
Trečiojoje dalyje nėra jokio turinio ir ši dalis
išskiriama kaip praktinė dalis, kurioje dalyviai
turi pritaikyti įgytas žinias ir įgūdžius
grupiniame darbe. Dalyviai, dirbdami
grupėse, kartu kurs tam tikrus projektinius
darbus,
kuriuose,
naudodami
bendradarbiavimo internete priemones,
pritaikys savo įgytas žinias ir įgūdžius.
Priežiūros reikalavimai: šioje dalyje dalyviai
dirba savo grupėse autonomiškai. Lektoriai
turi būti pasiruošę klausimams ir atsakyti į
juos per 24 valandas. Taip pat lektoriai turi
nuolat padėti elektroniniu paštu ir forumuose.
Prieš užbaigiant mokymų kursą, dalyviai turi
įkelti savo bendro darbo rezultatus, o lektoriai
gali susidaryti pirmąjį įspūdį apie išvystytas
koncepcijas.
Pabaigimo sąlygos: Norint sėkmingai
užbaigti projektinį darbą, dalyviai turi įkelti
savo projektinio darbo koncepciją (pvz.,
dokumentus, vaizdo medžiagą, pateiktis ir
pan.), kad galėtų pasirengti jo pristatymui per
baigiamąjį susitikimą.
Skiriamas laikas: trečiajai daliai iš viso skirtos
keturios savaitės, per kurias dalyviai patys
skirsto savo laiką. Paskaičiuota, kad per
savaitę dalyvis turėtų skirti dvi ar tris valandas.
Lektorius turėtų skirti dvi valandas per dieną.
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Moodle (angl. Modular Object Oriented Dynamic
Learning Environment) - atvirojo kodo, virtualioji
mokymosi aplinka ir mokymo valdymo sistema,
padedanti pedagogams organizuoti mokymus
nuotoliniu būdu. Moodle aplinkoje yra įvairių
modulių, leidžiančių administruoti naudotojų
prisijungimą ir jų teises sistemoje, pateikti ir
administruoti mokymosi medžiagą, bendravimo ir
bendradarbiavimo priemonės, vertinti žinias ir pan.
Pagrindinės Moodle sistemos ypatybės: tinka ir
nuotoliniam mokymui, ir mokymui kompiuterių
klasėje; paprasta ir patogi naudotojo sąsaja;
nesudėtingas sistemos įdiegimas; kursus galima
rūšiuoti pagal skirtingas kategorijas; mokymosi kursų
sąraše galima pateikti kursų aprašus, galima stebėti
besimokančiųjų aktyvumą; galima papildyti sistemą
naujais moduliais; integruotos duomenų saugumą
užtikrinančios priemonės.

Prieinamumas
E-mokymai sukurti keturiomis kalbomis:
vokiečių, latvių, estų ir lietuvių.

Šis kursas patalpintas Moodle aplinkoje
http://moodle.bcskoolitus.ee/
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Įgūdžių sertifikavimas
Sertifikavimo svarba
Sertifikavimas objektyviai patvirtina asmens
įgūdžius ir įrodo jo kompetenciją pagal
pripažintus standartus.
Sertifikavimo privalumai:
 Apibrėžia įgūdžių rinkinį, kurių
žmonėms reikia, kad efektyviai atliktų
savo darbus;
 Suteikia galimybę įvertinti darbinius
įgūdžius ir sukurti mokymo planą;
 Įrodo, kad žmogus turi įgūdžius
kvalifikuotai atlikti savo darbą;
 Padidiną bendrą efektyvumą ir
našumą;
 Siūlo aiškią investicijų į mokymus
grąžą;
 Veikia kaip motyvacinė priemonė
mokymams pabaigti.
Online4EDU
projekto
kontekste
sertifikavimas veikia ir kaip dėmesys dalyvių
darbui, jiems darant pažangą mokymuose, ir
kaip paskata pabaigti mokymus. Dalyviai žino,
kad jie ne tik bus sudalyvavę efektyvaus
mokymo
programoje,
bet
ir
įgis
nepriklausomą jų sugebėjimų, jei tie atitiks
reikiamus standartus, patvirtinimą,
Projekte viena iš pagrindinių sertifikavimo
dalių yra ECDL modulis „Bendradarbiavimas
internete“. Tai sertifikavimo modulis, sukurtas
ECDL
fondo,
ne
pelno
siekiančios
organizacijos, skiriančios dėmesį sertifikavimo
programoms, kurios padėtų asmenims
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tobulinti skaitmeninius įgūdžius. Į ECDL fondo
sertifikavimo programas įsitraukė daugiau nei
14 milijonų žmonių 150 pasaulio šalyse.

ECDL testas „Bendradarbiavimas
internete“ ir testas „Bendradarbiavimas
internete mokytojams“
Mokymo kursų pabaigoje mokytojai laikė du
testus: ECDL testą „Bendradarbiavimas
internete“
ir
papildomą
testą
„Bendradarbiavimas internete mokytojams“.
ECDL
testas
internete“

„Bendradarbiavimas

ECDL modulį „Bendradarbiavimas internete“
sudaro ECDL fondo sukurta programa ir
testai. Šiame modulyje aprašytos sąvokos ir
įgūdžiai,
susiję
su
įvairiomis
bendradarbiavimo internete IT priemonėmis:
failų
laikymo
priemonėmis
(įvairios
saugyklos), taikomosiomis turinio rengimo
priemonėmis,
kalendoriais,
socialinės
žiniasklaidos
priemonėmis,
internetinių
susitikimų
priemonėmis,
mokymo(si)
aplinkomis ir mobiliosiomis technologijomis,
jų parengimu darbui, ir naudojimu.
ITI pritaikė testus automatizuotai testavimo
sistemai ir lokalizavo juos į lietuvių kalbą.
Partneriai LIKTA, BCS Koolitus ir Stiftung
Digitale Chansen atitinkamai lokalizavo testus
į latvių, estų ir į vokiečių kalbas.
Pagal
ECDL
fondo
reikalavimus
bendradarbiavimo internete testų klausimai
turi atitikti ECDL Fondo pateiktą testų
klausimų bazę ir turi susidaryti iš mažiausiai 4
klausimų rinkinių. Kiekviename rinkinyje turi

būti po 36 klausimus. Todėl turi būti paruošta
mažiausiai 144 klausimai.
Yra dviejų tipų klausimai:
 klausimai su 4 atsakymų variantais, iš
kurių tik vienas teisingas;
 klausimai su pridėta iliustracija, kurioje
yra pelės spragtelėjimui jautrios sritys.
Atsakant reikia spragtelti klausimo
formuluotę atitinkančią paveikslo vietą
(meniu punktą, mygtuką, piktogramą
ir pan.).
Testo
„Bendradarbiavimas
internete“
klausimų formuluotės yra aiškios ir lengvai
suprantamos testuojamiesiems iš įvairių
sričių. Testas atitinka bendradarbiavimo
internete programoje aprašytus įgūdžius ir
žinias.
Formalios testo charakteristikos:
 testo laikymas testuojamajam nėra
gąsdinanti patirtis;
 testuojamasis turi pakankamai laiko
testui užbaigti;
 testas turi būti prieinamas visiems;
 teste nėra dviprasmiškų klausimų;
 sertifikavimo testo išlaikymo lygis yra
aukštas ir atitinka kompetencijos testą.
Testai ir klausimai sukurti laikantis šių
apibūdinimų ir vertinami atsižvelgiant į šiuos
kriterijus.
Vieną testą sudaro 36 klausimai, kuriems
atsakyti skirtos 45 minutės. Išlaikymo lygis –
75 %. Testas laikomas automatizuotoje
testavimo sistemoje.

Testas „Bendradarbiavimas
mokytojams“

internete

Projekto metu pagal Online4EDU programą
V1.0
buvo
sukurtas
testas
„Bendradarbiavimas internete mokytojams“.
Šis modulis aprašo kaip bendradarbiavimo
internete priemonių naudojimas gali įtakoti
mokytojų
darbą,
kaip
naudoti
bendradarbiavimo internete priemones
mokymo procese ir praktikoje.
Testų bazę sudaro 64 klausimai (48 klausimai
kuriems pateikti 4 atsakymų variantai, iš kurių
tik vienas teisingas ir 16 klausimų su pridėta
iliustracija, kurioje yra pelės spragtelėjimui
jautrios sritys)
Testo
„Bendradarbiavimas
internete
mokytojams“ klausimai buvo sukurti pagal
Online4EDU programą 1.0, kurią sudaro trys
dalys: mokomosios medžiagos kūrimas;
integracija
su
mokymo
procesu
ir
bendradarbiavimas su mokiniais; praktinis
bendradarbiavimo
internete
priemonių
taikymas.
Pagal ECDL fondo sertifikavimo reikalavimus,
bendradarbiavimo internete mokytojams
testo klausimai atitinka programą ir yra
suskirstyti į keturis klausimų rinkinius.
Kiekviename rinkinyje yra po 14 klausimų,
todėl mažiausiai turi būti parengti 56
klausimai.
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Yra dviejų tipų klausimai:
 klausimai su 4 atsakymų variantais, iš
kurių tik vienas teisingas;
 klausimai su pridėta iliustracija, kurioje
yra pelės spragtelėjimui jautrios sritys.
Atsakant reikia spragtelti klausimo
formuluotę atitinkančią paveikslo vietą
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(meniu punktą, mygtuką, piktogramą
ir pan.).
Vieną testą sudaro 14 klausimų, kuriems
atsakyti skirta 20 minučių. Išlaikymo lygis –
75%. Testas laikomas automatizuotoje
testavimo sistemoje.

Mokymų „Bendradarbiavimo
internete metodai ir
priemonės” ir sertifikavimo
sistemos diegimas Lietuvoje
Informacija apie mokymus ir atrankos
procesas
Informacija apie pilotinius mokymus bei
kvietimas dalyvauti šiuose mokymuose buvo
skleidžiami įvairiais būdais:






Pakvietimas dalyvauti mokymuose
buvo
paskelbtas
internetinėse
svetainėse www.ecdl.lt ir www.itmc.lt,
taip pat socialiniame tinkle Facebook,
kur asociacijos bei mokyklos galėjo
pasidalinti įrašu su tikslinėmis
grupėmis (mokytojais).
Įvairių seminarų metu buvo dalinami
spausdinti lankstinukai apie pilotinius
mokymus
Informacija apie mokymus buvo
siunčiama el. paštu

Registracija į kursus buvo
svetainėje http://www.itmc.lt.

Informacija apie dalyvius
Lietuvoje pilotiniuose mokymuose dalyvavo
46 mokytojai, iš kurių 45 moterys (98%) ir 1
vyras. Dauguma mokytojų buvo 36 - 45 metų
amžiaus (43%).
Beveik visi dalyviai turėjo ilgą mokymo patirtį:
16 mokytojų turėjo daugiau nei 20 metų
mokymo patirtį, 16 mokytojų mokymo
patirtis buvo 11 - 20 metų ir tik 4 mokytojų
patirtis buvo 1 - 5 metai.
Jei pažvelgsime į mokomus dalykus, tai 20%
dalyvių buvo pradinių klasių mokytojai, 14 %
dalyvių nurodė, kad jie moko IRT,
technologijas, užsienio kalbas, tuo tarpu 11%
dalyvių nurodė, kad moko gamtos mokslus,
matematiką, gimtąją kalbą ir literatūrą.

paskelbta

33

Mokytojų motyvacija įsitraukti į
pilotinius mokymus bei turima patirtis
naudojant bendradarbiavimo internete
priemones

bendradarbiavimo internete priemonėmis,
tokiomis kaip biuro programėlės, mobilieji
įrenginiai, virtualios mokymo(si) aplinkos,
kurios paskatintų kooperaciją tarp mokytojų,
moksleivių, klasių ar mokyklų. Dažniausiai
naudojama priemonė buvo socialinė
žiniasklaida – apie 14% mokytojų ja naudojosi
kiekvieną savaitę ir 16% daugiau nei vieną
kartą per savaitę, tuo tarpu 34% mokytojų
socialine žiniasklaida išvis nesinaudojo.

Visi mokytojai buvo susidomėję dalyvavimu
pilotiniuose
mokymuose,
nes
bendradarbiavimo internete priemonių tema
yra labai svarbi ir naudinga mokymo procese.
Apklausos rezultatai parodė, kad daugiau nei
pusė mokytojų niekada
nesinaudojo
internetinėmis
saugyklomis,
nesidalino
mokomąja medžiaga su moksleiviais
internetinių priemonių pagalba, nesinaudojo
internetiniais kalendoriais bei kitomis
bendravimo internete priemonėmis. Apie
40%
mokytojų
niekada
nesinaudojo

16% mokytojų nurodė, kad savo darbe jie
naudoja
kitas
bendravimo
bei
bendradarbiavimo priemones, tokias kaip el.
dienynas, el. paštas, Youtube vaizdinė
medžiaga.

Gimtoji kalba ir literatūra

11%

Matematika

11%

Gamtos mokslai

11%

Socialiniai mokslai

5%

Užsienio kalbos

14%

Fizinis lavinimas

3%

Istorija

4%

Meninis lavinimas

8%

Religija, etika

5%

IKT / Technologijos

14%

Praktiniai įgūdžiai

1%

Pradinės klasės

20%
0%

5%

10%

15%

6 pav. Lietuvos mokytojų pasiskirstymas pagal mokomus dalykus
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20%

25%

Daugiau nei 70% apklaustų mokytojų tvirtino,
kad jie neturi jokių žinių ar turi menkas žinias
apie internetines saugyklas, internetinius
kalendorius, bendravimo priemones ar biuro
programėles, tokias kai Google programėlės.
Mažiau nei 70% apklaustųjų neturi jokių žinių
arba turi menkas žinias apie internetines
mokymo(si) aplinkas.

gerą pradinių žinių lygį ir tik keli mokytojai turi
menkas žinias.
14 (30%) dalyvių turėjo geras ir 32 (70%) labai
geras bendras žinias apie bendradarbiavimą
internete. 8 (17%) dalyviai turėjo geras žinias,
36 (78%) turėjo labai geras žinias apie
internetinius seminarus ir tik keliems
mokytojams trūko žinių šioje srityje.

Apie 52% apklaustųjų tvirtino, kad jie turi
geras ar labai geras žinias apie socialinę
mediją, 44% turi geras žinias apie
išmaniuosius įrenginius, tokius kaip mobilieji
telefonai, planšetės.
Žinių
pradinio
Barometro testas

lygio

Beveik pusė dalyvių (47%) turėjo geras žinias,
37%
turėjo
labai
geras
mobilaus
bendradarbiavimo žinias ir įgūdžius, 15%
mokytojų trūko žinių šioje srityje. Tai parodo,
kad mokytojams trūksta žinių apie mobilaus
bendradarbiavimo priemones.

nustatymas:

26 - 40 metų amžiaus mokytojai turėjo
geresnes žinias, lyginant su mokytojais, kurie
yra daugiau nei 55 metų amžiaus.

Lietuvoje Barometro testą laikė 46 mokytojai.
Bendras žinių įvertinimas parodė, kad 18
mokytojų (39%) turi vidutinį pradinių žinių
lygį, 26 mokytojai (57%) turi gerą arba labai
40

36

35

32

30

26

25

22

20
15

8

10
5

18

17
14

0 0

0

2

7
0

0

2

0
Bendros žinios

Internetiniai
seminarai
0% - 25%

26%-50%

Mobilusis
bendradarbiavimas
51%-75%

Iš viso

76%-100%

7 pav. Žinių pradinio lygio nustatymo testo rezultatai Lietuvoje

35

Mokymo proceso organizavimas
Pilotinių mokymų metu buvo suorganizuoti
du susitikimai auditorijose, taip pat vyko
internetiniai mokymai internetinio mokymosi
aplinkoje Moodle. Susitikimų datos buvo
nustatytos Doodle priemonės pagalba.
Pirmojo susitikimo metu mokytojai bei
lektoriai susipažino vieni su kitais, buvo
pristatytas Online4EDU projektas, naudojant

Online4EDU Barometro testą įvertintos
mokytojų pradinės žinios ir įgūdžiai,
išsiaiškinta ko mokytojai tikisi iš mokymų.
Paskui mokytojai buvo suskirstyti į grupes.
Susitikimo metu mokytojai taip pat turėjo
galimybę išbandyti kai kurias internetinio
bendradarbiavimo priemones, tokias kaip
„whiteboard“
(http://www.webwhiteboard.com/#at7tu7xk)
ir pan.

Pirmasis susitikimas, Informacijos technologijų mokymo centras, Kaunas

Antroji susitikimo dalis buvo skirta
mokymams
ir
diskusijoms.
Lektoriai
supažindino su bendradarbiavimo internete
priemonėmis, pademonstravo kaip naudotis
Moodle mokymosi aplinka ir kaip naudoti
bendradarbiavimo internete priemones
atliekant kurso užduotis.

Antrasis – mokytojai galėjo įvertinti įgytas
žinias ir įgūdžius laikydami:

Baigiamasis susitikimas turėjo tris tikslus:

Trečiasis – mokytojai įvertino pilotinius
mokymus. Pildydami internetinę apklausą
mokytojai galėjo įrašyti savo atsiliepimus, ar
pasiteisino jų lūkesčiai ir pan.

Pirmasis tikslas – mokytojai buvo pakviesti
pristatyti pilotinių mokymų metu savo
sukurtus projektinius darbus.
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1. ECDL
testą
„Bendradarbiavimas
internete“;
2. Papildomą testą „Bendradarbiavimo
internete mokytojams“ .

Mokytojai pristato savo projektinius darbus

Baigiamasis susitikimas,, Informacijos technologijų mokymo centras, Kaunas

Dalyvių nuomonė apie mokymų turinį
Mokymų dalyviai teigė, kad temos apie
debesų kompiuteriją, failų saugojimo ir
bendrinimo programas, tokias, kaip Google
Diskas ir Dropbox, buvo įdomiausios , o
sunkumų sukėlė temos apie išmaniuosius
įrenginius, nes ne visi mokytojai turėjo
išmaniuosius telefonus ar planšetes ir nebuvo

jais naudojęsi, o jei turėjo, tai nesinaudojo
mobiliosiomis programėlėmis.
Visi dalyviai atliko reikalingas užduotis
(kiekvienai temai po vieną individualią ir po
vieną grupinę užduotis). Dauguma mokytojų
atliko daugiau užduočių nei buvo
reikalaujama, kas parodo jų susidomėjimą

37

mokymais. Įdomiausios ir naudingiausios
dalyviams pasirodė antroji ir trečioji temos.
Bendradarbiavimas grupėse kai kuriems
dalyviams buvo iššūkis, nes ne visi dalyviai
kontaktuodavo su savo grupės nariais arba
neturėjo laiko virtualiems susitikimams. Todėl
kai kurie dalyviai pripažino, kad lengviau buvo
atlikti individualias užduotis nei grupines.
Nepaisant to, kad iškilo tam tikrų sunkumų,
dauguma dalyvių pareiškė, kad kursas buvo
labai naudingas – jie įgijo naujų žinių, sužinojo
apie naujas programas ir įsitikino, kad kursas
buvo tinkamas pasiruošti ECDL sertifikavimui.
Dalyvių projektiniai darbai
Pilotinius mokymus sėkmingai baigė 43
mokytojai. Jie sukūrė 13 skirtingų projektų,
pavyzdžiui, projektą “Metų knyga”, gaires
mokiniams “Būk saugus Facebook aplinkoje”.
Mokytojai pademonstravo kaip kurdami savo
darbus jie naudojo bendradarbiavimo
internete priemones, tokias kaip Skype
bendravimui, Google Diską dokumentų
saugojimui ir bendrinimui, minčių žemėlapius
idėjų nustatymui ir kitas interaktyvias
aplinkas, kur dalyviai galėjo bendrauti.
Projektiniai darbai buvo pristatyti naudojant
pažangias pateikčių pristatymo priemones
internete, tokias kaip Prezi.
Vieni projektai buvo pilnai užbaigti ir
įgyvendinti, kai kuriais projektais gali
pasinaudoti kiti mokytojai ateityje. Kadangi
mokymų dalyviai labai susidomėjo vieni kitų
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projektiniais darbais, juos galima rasti
internetinėje
svetainėje
http://www.ecdl.lt/naujienos/antrasisonline4edu-pilotiniu-mokymu-dalyviususitikimas
ECDL sertifikavimo rezultatai
Mokymų pabaigoje 41 dalyvis laikė testus:



ECDL
testą
„Bendradarbiavimas
internete“;
Testą „Bendradarbiavimas internete
mokytojams“

Testų rezultatai labai geri, nes visi dalyviai
sėkmingai išlaikė abu testus. Žemiau
pateiktose diagramose pavaizduoti kiekvieno
testo rezultatai. Reikia pažymėti, kad daugelis
dalyvių teisingai atsakė į 100% arba daugiau
nei 90% visų klausimų, o tai rodo labai gerus
pasiekimus. Norint sėkmingai išlaikyti testą
reikia teisingai atsakyti į 75% visų klausimų.
100%

100%

90%

93%

80%

86%

70%

18

18

8 pav. Testo „Bendradarbiavimas
mokytojams“ išlaikymo lygis

5

internete

100%

100%

97%

94%

92%

89%

86%

83%

81%

78%

75%

8

3

11

3

2

1

8

50%
0%
1

1

3

9 pav. ECDL testo „Bendradarbiavimas internete“ išlaikymo lygis

Elvyra
Sabaliauskienė,
mokytoja iš KTU inžinerijos
licėjaus teigia: “Online4Edu
kursas buvo labai įdomus ir
naudingas dėl priemonių, su kuriomis pavyko
susipažinti įvairovės. Kitų mokslo metų plane
jau numatytas bendradarbiavimas su kitomis
mokyklomis vedant integruotas pamokas
Skype pagalba. Asmeninė patirtis naudojant
Google disko priemonę paskatino raginti
kolegas
nebesiuntinėti
redaguojamų
dokumentų el. paštu, o rengti juos realiu laiku.
Išbandytų programų galimybės leido
efektyviau organizuoti savo laiką (namų
mokymo užsiėmimų vedimas Skype pagalba,
taip pat išbandytos TeamViewer programos
galimybės).”

Renata Babravičienė ir
Aušra
Bezujevskienė,
mokytojos iš Šalčininkų
Lietuvos tūkstantmečio
gimnazijos: „norėtumėme padėkoti už
galimybę dalyvauti šiuose mokymuose. Dirbti
iš tikrųjų buvo smagu, įdomu ir naudinga.
Kadangi turime mokinių, kurie mokosi
namuose, kurie yra žingeidūs ir ieško
papildomos informacijos, tai įgytas žinias jau
taikome savo darbe. Visos mokymosi dalys
buvo naudingos, bet aktualiausios ir
įdomiausios - antroji ir trečioji dalys.
Negalėtume pasakyti, kad buvo sunku, bet
tam, kad atsirastų įgūdžiai, reikėjo skirti laiko.
“
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Loreta
Križinauskienė,
Asociacijos „Langas į ateitį“
direktorė: „Akivaizdu, kad
informacinės
ir
ryšių
technologijos (IRT) atėjo
praktiškai į visas mūsų
gyvenimo veiklos sritis ir
netgi įgauna dominuojantį vaidmenį daugelio
iš mūsų gyvenime. Pastaruoju metu daug
paslaugų jau perkelta ir toliau keliama į
internetą, tad interneto įgūdžiai, tokie kaip
bendradarbiavimas internete, įgauna vis
didesnę svarbą visiems gyventojams, o ypač
būsimiems jauniesiems darbo rinkos
dalyviams ir jų mokytojams. Todėl akivaizdu,
kad mokytojų IRT žinios turi būti nuolat
atnaujinamos
naudojantis
nuolatos
atnaujinama mokymų medžiaga.
Vienas iš populiariausių būdų kelti mokytojų
kvalifikaciją šiuo metu yra nuotolinės studijos,
kai mokymo kursų dalyviai pasirinktu laiku ir
sau tinkamu tempu gali mokytis ir atlikti
užduotis turėdami interneto prieigą. Vienas iš
tokių kursų yra projekto Online4Edu metu
partnerių parengtas kursas mokytojams
„Bendradarbiavimo priemonės internete
pedagogams“, kuris siekia pagilinti mokymų
dalyvių žinias apie debesijos paslaugas, darbo
su jomis metodus ir įrankius, duomenų
apsaugos, privatumo, e. saugumo ir e.
apsaugos principus debesijos paslaugose,
intelektinės
nuosavybės
teisę,
bendradarbiavimo įrankius ir pan.
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Kurso dalyviai čia tobulinasi gaudami tiek
teorinių žinių , tiek praktinių užduočių.
Neabejojame, kad šis kursas yra svarbus ir
aktualus mokyklos pedagogų bendruomenei,
o kartu ir visiems Lietuvos IRT vartotojams, ir
tiesiogiai prisideda prie mūsų šalies žinių
visuomenės stiprinimo bei Nacionalinės
skaitmeninės koalicijos tikslo - gerinti sąlygas
gyventojams įgyti ir nuolatos tobulinti darbui
reikalingus IRT gebėjimus, kurtis IT verslui ir
plėtotis skaitmeninei rinkai.“

Kaip programa gali papildyti Lietuvos
švietimo sistemą?

bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo
sistemose.

Norint integruoti Online4EDU projekto
rezultatus į dabartinę švietimo sistemą labai
svarbu jį pristatyti Ugdymo plėtotės centrui
(UPC) prie Lietuvos Respublikos Šietimo ir
mokslo ministerijos. Ši organizacija vaidina
svarbų vaidmenį švietimo sistemoje vystant
pagrindinio švietimo programas, mokymo
programas mokytojams, ir įgyvendinant
tęstinį suaugusiųjų mokymą. Tas pats
pasakytina ir apie Švietimo informacinių
technologijų centrą (ITC) prie Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos,
kuris atsakingas už IRT projektų diegimą

Lietuvos nuotolinio mokymo tinklas (LieDM)
teikia įvairių sričių nuotolinio mokymo kursus,
todėl bus pasiūlyta įtraukti Onine4EDU
mokymus ir sertifikavimo sistemą į LieDM
pasiūlymų sąrašą.
Sukurtos mokymų programos sklaidai galima
panaudoti kontaktus su įvairiomis mokytojų
asociacijomis ir profesinėmis organizacijomis,
tokiomis kaip Lietuvos informatikos mokytojų
asociacija ir Lietuvos kompiuterininkų
sąjunga.

.
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Išvados ir rekomendacijos


Europos Sąjungoje atlikti tyrimai rodo,
kad mokytojai naudoja bendradarbiavimo
internete priemones nereguliariai ir siaurai.
Todėl skubiai reikalingi mokymai, orientuoti į
konkrečių įgūdžių įgijimą ir jų praktinį
pritaikymą. Atsižvelgiant į pilotinius mokymus
ir jų įvertinimo rezultatus, galima padaryti
išvadą, kad sukurta programa turi teigiamą
poveikį vystant mokytojų bendradarbiavimo
internete priemonių naudojimo įgūdžius tiek
mokyme, tiek bendravime su mokiniais,
kolegomis ir tėvais.



Pilotiniuose mokymuose dalyvavo
mokytojai iš įvairių sričių ir tai parodė, kad
kursas yra tinkamas bendrojo ir profesinio
lavinimo mokytojams, taip pat įvairaus
amžiaus grupių ir įvairių dalykų mokytojams.
Taigi, šie mokytojai gali pritaikyti savo įgytus
įgūdžius, norėdami praturtinti visų mokomųjų
dalykų mokymą(si).



Norint
sėkmingai
dalyvauti
mokymuose, dalyvis turėtų turėti IRT
pagrindus.
Tačiau
žinios
apie
bendradarbiavimo internete priemones nėra
būtinos. Pilotiniai mokymai parodė, kad
mokytojai, neturintys bendradarbiavimo
internete priemonių naudojimo įgūdžių ir
žinių, arba jų turintys labai mažai, gali
sėkmingai dalyvauti mokymo procese.
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Labai svarbu, kad rezultatai gali būti
objektyviai įvertinti. Mokymų pabaigoje
dalyviai parodo savo įgytas žinias ir įgūdžius,
laikydami du testus – ECDL testą
„Bendradarbiavimas internete“ ir testą
„Bendradarbiavimas internete mokytojams“.



Dalyvių testų rezultatai buvo labai
teigiami. Aukštas išlaikymo lygis (91.4% ECDL
„Bendradarbiavimas internete“ ir 94.9%
„Bendradarbiavimas internete mokytojams“)
parodo programos poveikį dalyvių įgūdžiams.



Dalyvių atsiliepimai taip pat parodo,
kad padidėjo jų įgūdžiai naudojant
bendradarbiavimo internete priemones.



Rezultatai, kaip ir dalyvių atsiliepimai,
rodo, kad projekto partneriai sėkmingai
sukūrė
ir
įdiegė
mišraus
mokymo
metodologiją,
apimančią
susitikimus
auditorijose, e-mokymą(si) ir grupinį darbą.



Sukurta mokomoji medžiaga ir
mokymo sistema padeda sustiprinti mokytojų
IRT įgūdžius, taikomus profesinėje veikloje.
Sukurtas specialus mokymo būdas gali būti
sėkmingai
naudojamas
organizuojant
mokymus kitoms grupėms, ne tik pilotinių
mokymų metu dalyvavusiose šalyse, bet ir
pritaikant juos kitose Europos šalyse.



Kurso diegimo procese labai svarbų
vaidmenį atlieka lektoriai. Jie turi ne tik gerai
išmanyti IRT sritį, bet ir turėti puikius
bendravimo įgūdžius, ir įgūdžius, susijusius su
suaugusiųjų
mokymu,
e-mokymo
organizavimu ir valdymu.



Atsižvelgiant į mišraus mokymo būdą,
kuris
apima
susitikimus
auditorijose,
savarankišką bei grupinį darbą, labai svarbu
išlaikyti dalyvių motyvaciją viso mokymo(si)
proceso metu.



Sukurta mokomoji medžiaga yra
aktuali
ir
išsamiai
apžvelgia
bendradarbiavimo internete priemones ir jų
taikymą mokymo procese.



Projekto metu sukurtos priemonės ir
mokomoji medžiaga yra viešai prieinamos:



Bendradarbiavimo internete įgūdžių
barometras gali būti naudojamas prieš
mokymus, norint įvertinti turimus
įgūdžius ir iš karto gauti rezultatus ir
rekomendacijas ką reikėtų tobulinti.
Barometras sukurtas 5 kalbomis
(anglų estų, latvių, lietuvių ir vokiečių)
ir bet kas juo gali naudotis adresu:



http://dev.ecdl.lt/project/online4edu/i
ndex.php?lang=lt



ECDL testas „Bendradarbiavimas
internete“
ir
testas
„Bendradarbiavimas
internete
mokytojams“ gali būti laikomi
įgaliotuosiuose testavimo centruose.



Kiekvienas projekto partneris mokymo
programą įkels į internetinę svetainę
http://online4edu.eu.



Internetinė mokymo aplinka ir mišraus
mokymo būdas suteikia lengvą prieigą prie
mokymo išteklių, lektorių pagalbą, lankstų ir
individualų mokymąsi, socialinę sąveiką. Tai
padeda išlaikyti dalyvių susidomėjimą
mokymais, skatina naujų įgūdžių, susijusių su
bendradarbiavimo internete priemonėmis,
įgijimą, ir stiprina pasitikėjimą tomis
priemonėmis naudotis.



Sukurtą
programą,
mokomąją
medžiagą ir priemones gali naudoti ne tik
bendrojo ir profesinio lavinimo mokytojai, bet
taip pat jos gali būti pritaikytas įvairių grupių,
pavyzdžiui,
bibliotekininkų,
socialinių
darbuotojų, karjeros konsultantų ir pan.
mokymosi visą gyvenimą procesui.
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Projekto partneriai
ECDL yra pasaulyje pripažintas skaitmeninio
raštingumo standartas; ECDL sertifikavimas
suteikia galimybę milijonams žmonių
įvairiomis kalbomis kelti IKT kvalifikaciją ir
įgyti naujas žinias bei įgūdžius.

BCS KOOLITUS

Interneto svetainė: www.ecdl.org

BCS KOOLITUS yra IKT mokymo ir
konsultacinė
kompanija, teikianti IKT
vartotojų mokymų paslaugas mokytojams,
verslininkams ir tarnautojams.
Kompanija taipogi yra atsakinga už ECDL
programos diegimą Estijoje, tuo pačiu ji
vykdo įvairius mokymus, konsultacijas ir kitus
su IKT susijusius renginius bei akcijas
Interneto svetainė: www.bcskoolitus.ee

Latvijos informacinių ir
komunikacinių technologijų
asociacija (LIKTA)
Latvijos informacinių ir komunikacinių
technologijų asociacija (LIKTA) buvo įkurta
1998 metais ir vienija pagrindines IKT
industrijos įmones ir organizacijas bei IKT
profesionalus - daugiau nei 160 narių.

ECDL Foundation
ECDL Foundation tai pelno nesiekianti
organizacija, prižiūrinti ir vystanti labiausiai
pasaulyje žinomą skaitmeninių įgūdžių
sertifikavimo programą - ECDL / ICDL.
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LIKTA tikslas – skatinti Latvijos IKT sektoriaus
augimą, esminiai prisidėti prie informacinės
visuomenės plėtros Latvijoje, tuo didinant
Latvijos IKT sektoriaus konkurencingumą
pasaulyje.
Interneto svetainė: www.likta.lv

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų
institutas“ (ITI)
Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų
institutas“ (ITI) įkurtas 1997 metais ir ilgą laiką
dirbo informacijos sistemų ir grupinio darbo
infrastruktūrų projektavimo srityje.
Nuo 2000 metų ITI pradėjo Lietuvoje vykdyti
ECDL (European Computer Driving Licence Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas)
programą. ITI suburtas kūrybinis kolektyvas
realizavo pirmąją lietuvišką ECDL testavimo
sistemą, kuri buvo autorizuota ECDL fondo.
Šiuo metu autorizavimo procesas pradėtas
naujai „in application“ testavimo sistemai.
2009 metais ITI įdiegė partnerinę programą
e-Guardian. Šiuo metu ITI savo veiklą
orientuoja tik į kompiuterinio raštingumo ir
naujų
testavimo
metodų
tyrimus,
automatizuoto testavimo bazių projektavimą,
ECDL testavimus, ECDL programos sklaidą ir
plėtrą. ITI yra oficialus ECDL Foundation sublicenziatas Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai. ITI
turi teisę vykdyti testavimus naudojant
automatizuotą testavimo sistemą, ir testus

sėkmingai išlaikiusiems asmenims išduoti
ECDL sertifikatus. ITI yra įsitraukęs į
mokymo/testavimo sistemos kūrimą ECDL, eCitizen, CAD, e-saugos ir vaikų saugumo
programoms
lietuvių,
latvių,
estų,
azerbaidžaniečių ir anglų kalbomis.
Nuo 2013 metų ITI, kaip ECDL Lietuva, yra
Nacionalinės skaitmeninės koalicijos viena iš
steigėjų (www.skaitmeninekoalicija.lt/en/).
Interneto svetainė: www.ecdl.lt

Stiftung Digitale Chancen
Stiftung
Digitale
Chancen
(Digital
Opportunities Foundation) orientuojasi į
įvairias interneto paslaugas ir stengiasi
sudominti klientus interneto naudojimo
galimybėmis.
Stiftung Digitale Chancen buvo įkurta 2002
metų sausį Berlyne. Organizaciją įkūrė
AOL Germany,
University of Bremen,
Accenture ir Burda Foundation.
Interneto svetainė: www.digitale-chancen.de
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