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Paskirtis  Lietuvos švietimo sistemos dalyviai susiduria su besimokančiųjų migracijos problema, 
kai besimokantieji daug keliauja arba išvyksta nuolat gyventi į svečią šalį ir negali 
fiziškai dalyvauti švietimo procese. Taip pat dirbantys suaugusieji negali lankyti 
paskaitų/pamokų su kitais besimokančiais nuosekliuoju būdu. Siekiant, kad nenutrūktų 
mokymosi procesas besimokančiajam išvykus svetur arba negalint dalyvauti 
paskaitose/pamokose, pedagogai ir andragogai gali suteikti besimokančiajam galimybę 
mokytis nuotoliniu būdu. Taigi, pedagogai ir andragogai turi mok÷ti parengti dalyką 
studijoms nuotoliniu būdu.  
Ši programa skirta supažindinti pedagogus ir andragogus su virtualios mokymosi 
aplinkos Moodle teikiamomis galimyb÷mis bei išmokyti juos kurti bet valdyti vertinimo 
įrankius Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Tikslin÷ grup÷ Pedagogai ir andragogai. 
Turinys  
 

Mokymų temų pristatymas, poreikių ir lūkesčių suderinimas (10 min.) 
Virtuali mokymosi aplinka Moodle (teorin÷ dalis) (10 min.) 
Vertinimo įrankių kūrimas ir valdymas (praktiniai užsi÷mimai) (500 min.): 

- klausimyno kūrimas, klausimų tipų apžvalga. 
- Įvertinimų knyga, naujų skilčių prid÷jimas, nereikalingų trynimas, galutin÷s 

formul÷s skaičiavimas. 
- Kalendorius, nustatymai, įvykių įvedimas koregavimas, įvykių tipai. 
- Pranešimų siuntimas sistemoje ir į išorę. 
- Kurso atsargin÷s kopijos kūrimas, kurso atstatymas. 
- Klausimynas realiu laiku. 
- Hot Potatoes įrankis. 

Apibendrinimai, klausimai, diskusijos (20 min.) 
Savarankiškas darbas ir praktinių užduočių atlikimas virtualioje mokymosi aplinkoje 
(450 min.) 
Virtualios konsultacijos vertinimo įrankių naudojimo virtualioje mokymosi aplinkoje 
klausimais, diskusijos ir apibendrinimai (180 min.) 

Rezultatai  Baigę mokymus besimokantieji geb÷s: 
• Sukurti klausimyną, apibūdinti jame naudojamus klausimų tipus; 
• Naudoti studijų dalyko kalendorių, įvesti įvykius, apibūdinti įvairius įvykių tipus; 
• Naudoti įvertinimų knygą; 
• Siųsti pranešimus Moodle sistemoje ir į išorę; 
• Sukurti kurso atsarginę kopiją, atstatyti kursą; 
• Naudoti Hot Potatoes įrankį; 

 
Baigusiems mokymus išduodamas kompetencijos pl÷totę liudijantis pažym÷jimas. 

Asmuo kontaktams     Inovatyvių studijų Instituto vadov÷: Airina Volungevičien÷, tel.(8-37)327944, el.p.                    
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