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Vytauto Didžiojo
universiteto veiklos 2021 m.

Kas svarbaus įvyko jūsų institucijos 2021 m., dirbant nuotoliniu būdu

• „Akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos ekspertų” darbo
grupė, sudaryta VDU Rektoriaus įsakymu, išgrynino strategines VDU
skaitmenizavimo kryptis bei rodiklius, kurie integruoti į VDU
strategiją bei veiklos planus.
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Studijų dalykų skaičiaus VDU nuotolinių 
studijų aplinkoje dinamika

Parengta ir siūlyta didesnis skaičius atvirų studijų
modulių. VDU neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu

paslauga – atvirosios studijos – teikiama portale
http://openstudies.vdu.lt

Siūlomi 79 neformaliojo nuotolinio mokymosi dalykai
visuomenei, kuriuos parengė 77 VDU dėstytojai

Vadovaujantis universiteto tvarka, visų 
universiteto studijų dalykų medžiaga yra pateikta 
VDU Nuotolinių studijų aplinkoje. 2021 m. buvo 

sukurti 369 nauji studijų dalykai. 
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Kas pasikeitė 2021 m.?
Atnaujinta VDU Nuotolinių studijų aplinka Moodle į 3.11 versija:

1. Įdiegta atnaujinta interaktyvaus turinio kūrimo įrankio H5P versija.

2. Atsirado galimybė dėstytojams pasitikrinti ar jų pateikiamas turinys yra tinkamas
ir prieinamas neįgaliesiems. Taip pat įdiegta galimybė peržiūrėti/ perklausyti failus
pasirenkant tinkamą tempą.
3. Papildyti skaitmeninio ženklelio metaduomenų laukai, siekiant įgalinti
pasiekimų vertinimą ir pripažinimą bei atitikti atvirųjų skaitmeninių kredencialų
standarto reikalavimus.

4. Patobulinti testų įrankiai.
5. Įdiegtas praktikos ataskaitoms skirtas papildinys E. dienoraštis, kuris buvo

sukurtas pagal individualų užsakymą VDU dėstytojams.
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Vytauto Didžiojo
universiteto veiklos 2021 m.

Kas svarbaus įvyko jūsų institucijos 2021 m., dirbant nuotoliniu būdu

• Įgyvendinant Erasmus + bei nacionalinius tyrimų projektus kuriami
bei nacionaliniu/tarptautiniu mastu viešinami:
– mikrokredencialo prototipas bei jo išdavimo procesas („ECCOE – Europos kreditų
sistema atvirajam švietimui“ (Nr. 2020-1-FR01-KA203-062951) projekte, LTM LT
finansuotas MTEP ...., LMT SMART projektas)

– Skaitmeninių mokytojo ir dėstytojų kompetencijų tobulinimo programos
(ESFA..., EdDiCO)

– Mokytojų rengimo programos integruojant darnumo kompetencijas (TEDS
projektas)

– Innovatyvūs mokymo metodai studentų aktyvumo didinimui (Active Class
projektas).
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Bendradarbiaujama su Lietuvos 
švietimo institucijomis

• Teiktos neformalaus švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą paslaugos plėtojant skaitmenines 
kompetencijas:

ØVesti mokymai 1136 švietėjams.
ØAdministruojama 40 mokyklų nuotolinių studijų 

aplinkų.
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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.
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Besimokančiųjų elgsenos duomenų srautas



Kaip užtikrinote mokymosi nuotoliniu būdu kokybę?

Studijų dalykų, atestuotų nuotolinėms studijoms, 
dinamika (2019 - 2021 m.) 

Atestuotų studijų dalykų pasiskirstymas pagal lygius 
(2019 – 2021 m.)

Ekspertinius vertinimus atlieka Rektoriaus įsakymu patvirtinta Nuotolinėms studijoms pritaikytų studijų dalykų kokybės vertinimo darbo 
grupė (nuo 2009 metų)

2021 m. atestuoti 214 dalykai (186 III lygis, 30 II lygis)
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VDU Nuotolinių studijų aplinkoje (NSA) Moodle sukurtos išplėstinio vertinimo galimybės ir  
rekomendacijos kaip vertinti besimokančiųjų pateiktą užduotį NSA Moodle.
Moodle administratoriaus funkcionalumas papildytas bendromis ataskaitomis apie studentų 
elgseną.
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Išbandyti technologiniai sprendimai 
2021m. 



Iššūkiai su kuriais 2021m. 
susidūrėme

Iššūkis - įrašams saugoti skirta vieta.

Sprendimas - išaugusios vaizdo konferencijų 
įrankių apkrovos pasiskirstė praplečiant VDU 

naudojamų VK įrankių sąrašą.
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