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Asociacijos narių kaita (2021)

2010 2015 2020 2021 Pokytis 2020-2021
Narių skaičius 24 43 47 44 47-3=44

Universitetai 7 7 3 3

Kolegijos 6 6 7 6 - Šiaurės Lietuvos kolegija (nebevykdo studijų)

Profesinio mokymo 
įstaigos

3 6 12 12

Mokyklos 1 11 7 7

Suaugusiųjų švietimo/ 
mokymo centrai

6 10 10 8 - Rokiškio SJMC (reorganizuotas)
- Kretingos raj. Švietimo centras 

(reorganizuotas, nebevykdo SMC funkcijų)
Kitos institucijos 1 3 5 8



ATVIRA 
BENDRADARBIAVIMUI, 
NAUJOVĖMS, PATIRTIES 
SKLAIDAI

Atvirumas ir bendradarbiavimas



Tarybos posėdis
2021-03-18

pilnai nuotoliniu būdu



Vebinarai nariams



Nuotolinio mokymosi savaitės renginiai 2022 lapkritis



Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai kartu su LSŠA
2022 lapkritis



Mokymai nariams

• VDU pilotavo 2 skaitmeniškai kompetetingo dėstytojo 
programos modulius, 

• Dalyvavo 88 LieDM asociacijos institucijų dėstytojai. 



Learnkey 
mokymai 

mokytojams



Dalinamės patirtimi – narių 
renginiai (AK)



Soros International House organizuoti 
renginiai, viešinami LieDM puslapyje



KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Atvirumas ir bendradarbiavimas



2021 kovas - liepa
• Organizuotas Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centro parengtų dalykų kokybės 
vertinimas 
Dalyvavo LieDM ekspertai / Valdybos nariai: 
prof. Margarita Teresevičienė, VDU
Dr. Estela Daukšienė, VDU
Dr. Rita Misiulienė, Šiaulių profesinio mokymo centras



TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

Žinomumas



Atstovavimas asociacijai EDEN 
virtualioje konferencijoje



Asocijuotas partneris Digital 
Education Hub

LieDM asociacija, kaip 
EDEN narys, išreiškė 

paramą, 
Digital Education Hub

paraiškai
• Patvirtinus - kuriama 

“Community of 
Practice”



ERASMUSE projektas –
STEM turinys panaudojant 

muziejų resursus mokykloms

2019.10. – 2022.09 
LieDM asociacija - partneris



Bendradarbiaujant tarptautinėje erdvėje 
asociacija pristatyta (projektų 
susitikimuose ir renginiuose)

v Asociacija asocijuotas partneris:



LieDM asociacijos narių 
institucijų patirtis 2021

• Kaip dirbome ?
– Nuotolinis, mišrus ir hibridinis mokymas(is)/švietimas

• Jei įmanoma auditorijose/klasėse, jei ne – hibridiniu būdu 
(spec.įranga/panaudojami turimi įrankiai)

• Nuotoliniu būdu – paskaitos, seminarai, diskusijos, renginiai
• Moodle – pagrindinis įrankis aukštosiose mokyklose
• Vaizdo konferencijoms – Teams, Zoom, Meet, BBB ir kiti

• Kokios veiklos?
–Mokymai ir kt, pagalba kaip dirbti nuotoliniu/hibridiniu būdu
– Naujos tvarkos organizuojant darbą



2021 IŠŠŪKIAI IR IŠMOKTOS 
PAMOKOS DIRBANT 
NUOTOLINIU BŪDU

LIEDM ASOCIACIJOS NARIŲ 
INSTITUCIJŲ PATIRTIS

(pagal narių pateiktas ataskaitas, 
pasiekiamas liedm.net)

Žinomumas, patirties sklaida



Pagrindiniai iššūkiai 2021
• Technologijų nesuderinamimas – naršyklės, nauji ir 

seni įrankiai, įrangos techninės problemos
• Besimokančiųjų motyvacija ir nuovargis dirbant 

nuotoliniu būdu
• Technologijų trūkumas mokymuisi



LieDM asociacijos narių 
institucijų patirtis 2021

Iššūkiai ir išmoktos pamokos – Utenos kolegija
–Moodle išnaudojimas įvairioms veikloms

• Paskaitoms – medžiagos pateikimas + vaizdo konferencijos (BBB)
• Baigiamųjų darbų gynimai
• Posėdžiams, darbo grupių susitikimams nuotoliniu būdu (Moodle + 

BBB)
• Administracijai prieiga prie kursų Moodle kokybės užtikrinimui



Išbandyti technologiniai sprendimai 
2021m. 

VDU Nuotolinių studijų 
aplinkoje Moodle įdiegti nauji 
sprendimai, leidžiantys vykdyti 
mokymosi duomenų analizę. 
Mokslinių tyrimų pagrindu 
įdiegti technologijomis grįsti 
sprendimai padeda dėstytojams 
ir studentams stebėti ir 
analizuoti mokymo(-si) procesą 
Moodle aplinkoje ir priimti 
sprendimus siekiant pagerinti 
mokymą ir mokymąsi.

2022-03-30 23

Besimokančiųjų elgsenos duomenų srautas



Iššūkiai su kuriais 2021m. 
susidūrėme

Iššūkis - įrašams saugoti skirta vieta.

Sprendimas - išaugusios vaizdo konferencijų 
įrankių apkrovos pasiskirstė praplečiant VDU 

naudojamų VK įrankių sąrašą.

2022-03-30 24



Iššūkiai ir pamokos 2021 

• Atsisakėme rengti tiesioginius susitikimus per bibliotekos 
Facebook puslapį – prasta vaizdo ir garso kokybė; sutrikus 
interneto ryšiui, atsijungiama nuo susitikimo.  Facebook 
puslapyje talpiname virtualias parodas, filmukus.

• Darbuotojams, kuruojantiems savanorius, iššūkiai kuriant ir 
kuruojant naujas nuotolines savanorystės veiklas. 

• Iššūkių turėjo ir patys savanoriai – nuotolinis mokymasis labai 
nuvargindavo, dažnai pritrūkdavo jėgų ir motyvacijos kažką 
galvoti ir daryti. 



Šiaulių valstybinė kolegija
“išmoktos pamokos”

Pasiteisino, kad griežtai nebuvo reglamentuotas sistemų 
naudojimas paskaitų vedimui, kiekvienas dėstytojas galėjo 
laisvai pasirinkti naudojamą sistemą paskaitoms vesti.
Studijų procese naudojome
• Google for Education produktus (Meet, Classroom, Asana, 

Lucidchart ir pan.), 
• Microsoft produktus (Teams, Office 356 ir pan.)
• Nuotoliniam prisijungimui prie kompiuterių- AnyDesk
• Didelių auditorijų nuotoliniams prisijungimams - ZOOM.



Kauno “Saulės” gimnazijos
“išmoktos pamokos”

• Pasiteisino vieningos MsTeams platformos nuotoliniam darbui
naudojimas – sukurta virtuali mokykla.

• Vieninga nuotolinio ugdymo aplinka ir aktyvių nuotolinio
ugdymo metodų naudojimas užtikrino daugumos mokinių
įsitraukimą į mokymosi procesą.

• Nuotolinio ugdymo metu pamokos organizuotos “blokais” – po 2-
3 vienodo dalyko pamokas iš eilės.

• Pasiteisino integruotos veiklos, paskaitos mokiniams,
susirinkimai ir kitos veiklos netiesiogiai susijusios su ugdymo
procesu



Šiaulių Simono Daukanto 
gimnazijos

“išmoktos pamokos”
Neformalių užsiėmimų, apjungiančių visą 
gimnazijos bendruomenę bei socialinius 
partnerius organizavimas nuotoliniu būdu: 
virtualios parodos – konkursai; inžinerinių projektų 
pristatymai  verslo atstovams;  virtualios ilgalaikių 
projektų veiklos, renginiai, sistemingos virtualios 
administracijos ir mokinių atstovų diskusijos;  
sistemingos virtualios administracijos ir mokinių 
tėvų diskusijos.

Virtualių laboratorijų paieška 
bendradarbiaujant

Teatro savaitė gimnazijoje

Tarptautinė konferencija „Moksleivių 
matematikos, informacinių technologijų ir 
ekonomikos projektiniai darbai“



Iššūkiai su kuriais 
2021m. susidūrėme

dėstytojams/mokytojams 
- Besimokančiųjų dėmesio išlaikymas ir jų įtraukimas į darbą klasėje bei jų 

„pasislėpimas“ už  išjungtos kameros
besimokantiesiems
- Besimokantieji negeba pasirinkti tinkamos darbo aplinkos ( pvz. sėdi 

virtuvėje, kur aplink vaikštinėja kiti šeimos nariai), nepasiruošia 
tinkamai darbo medžiagos ( pvz. neatsispausdina dėstytojo atsiųstos 
medžiagos, kuria tenka naudotis pamokos metu , o dirbant su vienu 
monitoriumi, tai labai nepatogu)  ir pan.

- Siūlomas sprendimas parengti „Patarimus besimokančiajam 
dirbant/mokantis nuotoliniu būdu“ J



PROFESIONALŲ 
BENDRUOMENĖS KŪRIMAS, 
PLĖTRA BEI AKTYVINIMAS

Bendradarbiavimas ir kokybė



facebook.com/LieDMas



LieDM asociacijos virtualūs 
renginiai 2021

Nuotolinis mokymasis nuo A iki Z – teminiai 
internetiniai seminarai:
• Kas motyvuoja besimokančiuosius nuotoliniu 

būdu? (2021-05)
• Nuotolinio mokymosi savaitė (2021-11)



LieDM asociacijos planuojami 
virtualūs renginiai 2022

(dar neįvykdyti)
Nuotolinis mokymasis nuo A iki Z:
• Integruotos pamokos dirbant nuotoliniu būdu
• Mokymosi metodų įvairovė – kas pasiteisino mokant 

nuotoliniu būdu?
• Planavimas ir krūvio dirbant nuotoliniu būdu valdymas, 

tvarkaraščių subtilybės...
• Kaip pasirinkti aplinką ir įrankius nuotoliniam mokymuisi?
• Nuotolinio mokymosi tvarka – kokie aspektai lemia sėkmę
• Hibridinis mokymas – iššūkiai ir reikalavimai
• Akademinis sąžiningumas, vertinimas, egzaminavimas 

nuotoliniu būdu, besimokančiojo tapatybės nustatymas
• Duomenų apsauga, etika internete 


