Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų kokybės vertinimo grupė (nuo 2009)

Universiteto darbo grupės
Akademinių veiklų skaitmenizavimo strateginė ekspertų grupė (nuo 2020)
Studentų registracijos į dalykus automatinė sinchronizacija
Naujo dalyko užsakymas
Naudotojo vadovai, instrukcijos
Reikalavimai nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimui ir kokybės užtikrinimui

24/7 Pagalbos sistema

Naudingos nuorodos

Studijų dalykų rengimas, atestacija (Moodle)

Metodinės rekomendacijos

Vaizdo paskaitų organizavimas (Adobe Connect, BigBlueButton, MS Teams)
Atvirieji švietimo ištekliai

Užklausos pateikimas 2434+904
Skaitmeniškai kompetentingo
dėstytojo programa

Kalendorius, priminimai

Studentų stebėsena ir pagalba Moodle aplinkoje

Dėstytojų skaitmeninių
kompetencijų plėtotė

Mikro-kredencialai ir skaitmeniniai ženkleliai pasiekimų vertinimui, motyvacijai ir pripažinimui
Studijų dalykų atestacija
neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu programų atestacija

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo darbo grupė

VDU nuotolinių
studijų aplinka
(Moodle)

Automatiniai priminimai el.paštu
Studentams
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Skaitmeniniai ženkleliai
Dėstytojams

Studentų lankomumas

Skaitmeninių ženklelių išdavimas dėstytojams

Dėstymo kokybė
Dalyko pritaikomumas nuotolinėms studijoms

Studentų pažangos sekimas dalykuose

Virtual didaktinė laboratorija
Metodinės rekomendacijos dėstytojams "Kaip pasirengti atsiskaitymams nuotoliniu būdu?"

Individualizuota užduočių laiko juosta

Daugiakalbiškumas

Parengtos naujos metodinės priemonės

Egzaminavimui integruota Safe Exam Browser

Metodinė medžiaga kaip parengti dalyką atestacijai ir nuotolinėms studijoms

Naudotojų autentiﬁkacija su VDU LDAP
Atviras ir nuotolinis mokymasis, technologijų taikymas
švietime, kokybiška technologijų integracija
organizacijoje

Metodinės rekomendacijos

Mokymosi duomenų analizės įrankiai kaip metakognityvinis įrankis studijavimo stebėsenai

Mokymai

virtualus mobilumas
atvirieji švietimo ištekliai
Mikro - kredencialai mokymosi mokymosi rezultatų vertinimui ir
pripažinimui
Atvirosios nuotolinio mokymosi aplinkos projektavimas

Registracija

Individualios konsulustacijos dėstytojas

Renginiai

Technologijų
taikymo
švietime
tyrimai

Vidiniai posėdžiai
Adobe Connect

Vaizdo paskaitos
Įrašai

Skaitmeninės ir įtinklintos visuomenės poreikiai aukštajam mokslui

Integruota į VDU Moodle

Dėstytojų ir mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtotės ir programų
sandaros tyrimai

MS Teams

VDU vaizdo
paskaitos

Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle (590161EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward)

Disertacijų gynimai

Vaizdo paskaitos
vaizdo įrašai
Vaizdo paskaitos

BigBlueButton

Vaizdo paskaitų įrašai

Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei
visuomenei (MTEP, 3.3-LMT-K-712-01-0189)
Europos kreditų sistema atvirojo švietimo
sistemai 2019-1-FR01-KA203-062951
Dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir
pripažinimas, 2019-1-DE01-KA203-005070

VDU Moodle
Integruota į nuotolines aplinkas

Tarptautiniai ir
tyrimų projektai

Minčių žemėlapis (Minmup)

Išoriniai įrankiai

Strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų
skaitmeninimui, 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu, P-COV-20-17

Apklausų sistema (LimeSurvey)
Skaidrių kūrimo ir dalinimosi platforma (SlideWiki)

Dalykų pasiūla visuomenei
Dėstytojų viešinimas
VDU dalykų e. parduotuvė

VDU Atviros
e.studijos

Mokymosi sutarties pasirašymas nuotoliniu būdu
Nuotolinis mokymasis

individualiai
grupėje

Skaitmeninis pažymėjimas
Dalykų užskaitymas VDU formaliųjų studijų progamose

Moodle (14)

Nuotolinio
mokymosi aplinkos
mokykloms

VDU Virtuali didaktinė laboratorija
VDU Testavimo aplinka

Atvirieji skaitmeniniai ženkliukai (Open Badge Factory)

Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios
tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvaliﬁkacijos
tobulinimo, 2019-1-PT01-KA201-060830

VDU Atviros e.studijos

Vaizdo pamokos

Mokymai ir konsultacijos
Pagalba aplinkos administratoriams
Virtuali didaktinė laboratorija

