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Nuotolinis mokymas(is)

Savarankiškas mokymasis Pagalba mokantis

Organizuoti mokymosi procesą palaikant mokymąsi



Nuotolinis mokymas(is)

▪ Kaip organizuoti darbą?

▪ Kaip pateikti mokymo(si) medžiagą?

▪ Kaip įdarbinti mokinius ir įtraukti į mokymąsi? 

▪ Kaip skatinti mąstyti, sužadinti norą sužinoti ką nors naujo?

▪ Kaip organizuoti aktyvų mokymąsi? 

▪ Kaip ugdyti kūrybiškumą?

▪ Kaip patikrinti tai, ką išmoko?

▪ Kaip organizuoti atsiskaitymus, vertinti?

▪ Kaip ..?

?



Nuotolinis mokymas(is) – nauji iššūkiai, bet ir naujos galimybės 

Organizuoti savarankišką darbą, taip, kad ne tik galėtų jį atlikti, bet ir įgytų
naujų žinių bei ugdytųsi naujus gebėjimus.

Panaudoti internetinį tyrimą, taip įtraukiant mokinius į savarankišką darbą.

Parengti ir pateikti užduotis, taip, kad nekiltų klausimų, kaip jas atlikti, būtų
aiškios ir suprantamos.



Kaip pateikti mokymo(si) medžiagą? Pamokos skaidrėse pateikiami ir 

klausimai susieti su nagrinėjama tema.



Kaip pateikti mokymo(si) medžiagą? Skaidrėse pateikiami ir klausimai, siejami su 

pamokos tema.



Kaip įdarbinti mokinius ir įtraukti į mokymąsi? „Atvirkščia klasė “ 

Gyventojų migracija [9 klasė]. 

Mokiniai iš anksto 

(namuose) susipažįsta su 

vadovėlyje pateikta 

medžiaga. Pamokos metu, 

jau turėdami žinių, pagal 

pateiktus klausimus 

patys aiškinasi naują 

temą . Klausimai iš 

anksto paskirstomi 

mokinių  poroms, tačiau 

ekrane juos pamato, tik 

tada, kada prieinama prie 

jiems priskirto (klausimai 

užrašomi balta teksto 

spalva, kuri vėliau 

pakeičiama į juodą). Tokiu 

būdu visi mokiniai 

įdarbinami pamokoje



Kaip įdarbinti mokinius ir įtraukti į mokymąsi? „Atvirkščia klasė“ 

Gyventojų migracija [9 klasė]

Pavyzdys jau su 

„atidengtais“ 

klausimais.



Kaip sužadinti norą sužinoti ką nors naujo ir skatinti mąstyti? 
Probleminių klausimų nagrinėjimas. Teiginių pagrindimas arba paneigimas

Klausimų pavyzdžiai. Hidrosfera

1. Paranos upė žiotyse suformuoja estuariją, o Amazonės – deltą.

2. Jūros turi krantus, o upės pradžią ir pabaigą. 

3. Molėtų rajone telkšo 242 ežerai, Šalčininkų – 5, Joniškio – tik vienas. 

4. Panamos kanalas skiria Pietų Ameriką nuo Šiaurės. 

5. Baikalo, Drūkšių ir Gardos ežerai yra senesni už Krokų Lankos ir Kirkilų ežerus. 

Temos klausimus mokiniai pasiskirsto iš anksto. Priklausomai nuo mokinių 

skaičiaus darbas organizuojamas individualiai arba porose.



Kaip sužadinti norą sužinoti ką nors naujo ir skatinti mąstyti? 
Probleminių klausimų nagrinėjimas. Teiginių pagrindimas arba paneigimas

Klausimų pavyzdžiai. Biosfera

1. Ar geografinės zonos ir kraštovaizdžio sąvokos yra sinonimai?

2. Ar gėlės vazonėlyje esanti žemė yra dirvožemis? 

3. Ar medžių ir krūmynų šaknys gali kvėpuoti? 

4. Dykuma dažniausiai suvokiama, kaip bekraštė smėlio dykynė. Ar gali dykumos žydėti?

5. Ar epifitai yra parazituojantys augalai?

6. Ar reliktinių ir endeminių augalų bei gyvūnų paplitimo arealai sutampa? 



Kaip sužadinti norą sužinoti ką nors naujo ir skatinti mąstyti? 

Probleminių klausimų nagrinėjimas. Teiginių pagrindimas arba paneigimas

Klausimų pavyzdžiai. Politinė geografija

1. Kodėl šalis taip domina Arkties vandenynas?

2. Ar/kodėl Europos Sąjunga neapsiriboja Europos žemynu?

3. Ar gali egzistuoti nepripažinta valstybė?

4. Ar maža valstybė visada yra mažiausia? 

5. Ar Jungtinių Tautų Organizacijai, vienijančiai daugiausiai valstybių, priklauso 

visos pasaulio valstybės?

6. Ar šiandieniniame pasaulyje egzistuoja moderniosios kolonijos? 

7. Ar anklavai ir eksklavai yra sinonimai?



Kaip patikrinti tai, ko išmoko? Atviri klausimai, testai, projektiniai darbai ir kt. 

3. Naudodamiesi kartoschema atsakykite į klausimus.[13] 11,5 

3.1. Suveskite į www.googlemaps.com  paieškos langą nurodytas geografines koordinates ir išsiaiškinkite, 

kokia tai valstybė. [1]     61.494337, 14.384661 Jei nepavyktų bandykite - 61°29'39.6"N 14°23'04.8"E 
Valstybės pavadinimas -   

3.2. Internete raskite šios šalies gyventojų tankumo žemėlapį, jį tvarkingai (jei reikia apkarpykite/sumažinkite) 

įkelkite į skirtą vietą lentelėje ir atsakykite į klausimus.[6] 

Parašykite apibendrintą išvadą apie gyventojų 

pasiskirstymo šalyje ypatumus.[2]  Atsakymas: 

Pietinėje Švedijos dalyje žmonės gyvena daug 

tankiau nei Šiaurinėje. Tankiausiai žmonės 

gyvena didžiųjų miestų regionuose(iki 

282ž/km2), rečiausiai - pačioje šiaurėje(apie 

2,5ž/km2) 

Žemėlapio vieta [1] 

 

 
Paaiškinkite šios šalies nevienodą gyventojų pasiskirstymą lemiančias tris priežastis. [3] 2,5 

1.  Atšiaurios gyvenimo sąlygos, šalti orai šiaurėje. Koks šiais atvejais  tankumas? 

2. Prasta teritorija - daug miškų, prastas derlingumas šiaurėje. 

3. Urbanistinių teritorijų trauka(pramonė, pramogos, geresnis gyvenimas) 

 

Kaupiamasis vertinimas

Savarankiškas 

darbas

Projektas Testas Rašto 

darbas

Taškai Pažymys

5 34 8,79 12,5 60,29 9

Informacija apie vertinimą mokiniui

40 klausimų testas. Klasės rezultatai



Nuotolinis mokymas - aktyvus ir įtraukus mokymasis?
Užduočių ir mokinių darbų pavydžiai

?



Ar galimi ieškojimai ir atradimai, mokant(is) nuotoliniu būdu..?


