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Dalyko „Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas“ mokymosi planas 

 
Dalyko „Pamokos planavimas ir vaizdo pamokos vedimas 

(naudojant Moodle nuotolinio mokymosi apliką ir vaizdo paskaitų įrankį BigBlueButton)“ 
mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 
Dėstytojo informacija: 
Dėstytojai/ konsultantai – dr. Estela Daukšienė, dokt. Irmantas Adomaitis, Indrė Klanauskaitė  
(el.paštas: nuotolines@vdu.lt) 
 
Dalyko mokymosi rezultatai: 

― Paskelbti informaciją bei organizuoti diskusijas, naudojant diskusijų forumus; 
― Pateikti mokiniams mokymosi medžiagą nuotolinio mokymosi aplinkoje panaudojant savo 

turimus bei iš išorinių portalų (e.mokykla, Ugdymo sodas, vaizdo pamokos ir kt.) surastus 
interaktyvius mokymosi šaltinius; 

― Sukurti moksleiviams individualias ir grupines užduotis nuotolinio mokymosi aplinkoje; 
― Vertinti ir/arba teikti grįžtamąjį ryšį nuotolinio mokymosi aplinkoje pateiktoms moksleivių 

užduotims; 
― Sukurti pamokos dalies scenarijų naudojant vaizdo konferencijų įrankį ir jį patalpinti prie savo 

kuriamų pamokų nuotolinio mokymosi aplinkoje; 
― Įkelti ir tiesiogiai transliuoti pamoką naudojant įvairią mokomąją medžiagą vaizdo konferencijų 

metu (naudojant vaizdo konferencijų įrankį BigBlueButton); 
― Organizuoti mokinių darbą grupėmis naudojant vaizdo konferencijų įrankį BigBlueButton. 

 
Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 
Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks vaizdo pamokų kambariuose nuotolinio 
mokymosi aplinkoje (openstudies.vdu.lt). 
Susitikimai gegužės 18 d. 15:30 val. vyks https://ac.vdu.lt/mokymai7 
Kiti susitikimai (gegužės 20d. ir 25d.nuo 15:30) vyks 
https://openstudies.vdu.lt/study/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=8986   
Į vaizdo konferencijų kambarius pateks, tik į dalyką užsiregistravę mokytojai. 
 

Tema Kontaktinės 
valandos 

Atsiskaitymai 

1. Nuotolinio mokymosi aplinkos 
Moodle ir vaizdo konferencijų 
įrankio BigBlueButton 
pristatymas.  

  
2. Mokymosi planavimas ir 

organizavimas naudojant 
BigBlueButton įrankį  

 

3. Keli paprasčiausi būdai medžiagos 
įkėlimui į Moodle aplinką. 
  

Data, valanda 
 
2020 – 05 – 18 
15:30 – 16:30 

1. Užduotis: susikurti dalyką 
nuotolinio mokymosi aplinkoje 
Moodle  
(pvz.https://edulab.vdu.lt/mokomes)  

2. Užduotis: parengti 1-2 temų 3-jų 
pamokų planą, mokymui nuotoliniu 
būdu. 

3. Užduotis: sukurti ir sukonfigūruoti 
BBB vaizdo kambarį savo dalyke.  

4. Užduotis: parengti taisykles/ 
informaciją mokiniui kaip dalyvauti 
vaizdo pamokoje.  

5. Užduotis: savitikros testas.  
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4. Medžiagos kėlimas iš išorinių 
portalų nuotolinio mokymosi 
aplinkoje.  

5. Forumų panaudojimas mokymui 
nuotoliniu būdu. 

 

Data, valanda 
 
2020 – 05 – 20   
15:30 – 16:30 
 

1. Užduotis: savo dalyke įkelti 
mokomąją medžiagą skirtingais 
formatais (pvz. SCORM formatu, 
naudojant įterpties kodą ir kt.). 

2. Užduotis: Moodle aplinkoje, savo 
studijų dalyke sukurti užduotį 
moksleiviams. 

3. Užduotis: sukurti mokiniams 
naujieną apie mokymosi pradžią 
nuotoliniu būdu. 

4. Užduotis: savitikros testai 

6. Vertinimas ir grįžtamojo ryšio 
teikimas nuotolinio mokymosi 
aplinkoje. 

Data, valanda 
 
2020 – 05 – 25   
15:30 – 16:30 
 
 

1. Užduotis: parinkti savo dalyke 
esančioje pažangos juostoje 
privalomą mokymosi medžiagą ir 
užduotis. 

2. Užduotis: savitikros testas. 

7. Konsultacija ir Baigiamasis 
atsiskaitymas. 

Parengta medžiaga 3-jų temų 
organizavimui nuotoliniu būdu ir 
teigiamu įvertinimu išlaikytas 
baigiamasis testas Moodle aplinkoje. 

 
Pažymėjimas išduodamas atlikus baigiamąjį atsiskaitymą.   

 
 
 
 

 


