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Modulis „DĖSTYTOJŲ PROFESINIS ĮSITRAUKIMAS IR 

TOBULĖJIMAS“ 
mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 
Dėstytojo informacija: 
Prof. Dr. Margarita Teresevičienė, doc. dr. Elena Trepulė; dr. Daiva Urmonienė, dr. Justina 
Naujokaitienė, dokt. Irmantas Adomaitis 
Dalyko mokymosi rezultatai: 

• Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su 
kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste. 

• Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant 
pedagogines naujoves. 

• Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus 
gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis. 

• Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, 
gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui. 

 
Mokymosi temos, tvarkaraštis ir atsiskaitymai: 
Visi kontaktiniai susitikimai su dėstytoju/ konsultantu vyks internete dalyke esačiame 
BigBlueButton kambaryje. Nuorodą rasite prisijungę prie dalyko nuotolinių studijų aplinkoje.  
 

Tema Mokymosi 
savaitė Atsiskaitymai 

1. Bendravimas 
organizacijoje 

1-2 1.1.1 užduotis 
Google dokumentų/formų/skaidrių bendrinimo 
privalumų įvardinimas  
1.1.2 užduotis 
Video konferencinių įrankių palyginimas  
Savikontrolės testas 

2. Profesinis 
bendradarbiavimas 

3-4 1.2.1 užduotis 
Įrašo diskusijų forume parengimas apie komandą, su 
kuria reikėjo bendradarbiauti skaitmeniniu būdu.  
1.2.2 užduotis 
Dalyvavimas skaitmeninėje praktinėje bendruomenėje. 
 Savikontrolės testas 

3. Praktikos 
refleksija 

5-6 1.3.1 užduotis 
Reflektuojame apie savo praktiką  
1.3.2 užduotis 
Moodle kurso aplinkos tobulinimas, reflektuojant 
savo praktiką 
Savikontrolės testas 

4. Skaitmeninis 
tęstinis profesinis 
tobulinimasis 

7-8 1.4.1 užduotis 
Sukurti asmeninį profilį akademiniame socialiniame 
tinkle.  
1.4.2 užduotis 
Skaitmeninės mokymo(si) medžiagos kūrimas 
Savikontrolės testas 
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Vertinimo strategija 
Užduotys Svoris Bendras svoris Skaitmeniniai ženkleliai 

4.1.1 užduotis 10 %  25%  1 skaitmeninis ženklelis 
4.1.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
4.2.1 užduotis 10 %  25%  2 skaitmeninis ženklelis 
4.2.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
4.3.1 užduotis 10 %  25%  3 skaitmeninis ženklelis 
4.3.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
4.4.1 užduotis 10 %  25%  4 skaitmeninis ženklelis 
4.4.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  

Viso: 100 % 
 

 
Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 

Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų 
svoris 

Užduoties 
svoris 

1.1.1 užduotis 
Google dokumentų/ 
formų/ skaidrių 
bendrinimo privalumų 
įvardinimas  

• Sukurtos ir bendrintos su kolegomis 
Google dokumento/formos/skaičiuoklės 
nuoroda įkelta į Moodle diskusijų 
forumą  
• Pateikti 5 Google disko naudojimo 

komandos bendradarbiavimui 
privalumai 

 
5 
 

 
 
 

5 

10 % 

1.1.2 užduotis 
Video konferencinių 
įrankių palyginimas  

• Parengtas dviejų pasirinktų video 
konferencinių įrankių (BigBlueButton, 
Zoom, Adobe Connect, Google 
Hangouts) palyginimas 
• Palyginimas atliktas 5 nurodomais 

dėstymui/mokymui svarbiais aspektais  
• Palyginimas yra logiškas ir 

argumentuotas 
• Apimtis min. 150-200 žodžių  

3 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

3 
 

2 

10 % 

Savikontrolės testas Testas bus laikomas atliktas kai 
surinksite ne mažiau nei 60% teisingų 
atsakymo variantų 

 
5 % 

1.2.1.  užduotis 
Dalyvavimas 
skaitmeninėje 
praktinėje 
bendruomenėje.  Įrašo 

• Įraše yra pateikta informacija apie 
visas užduotyje nurodytas sudedamasias 
dalis (klausimus)   

5 
 
 

10 % 
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diskusijų forume 
parengimas apie 
komandą, su kuria 
reikėjo bendradarbiauti 
skaitmeniniu būdu. 

• Įrašo apimtis 200-300 žodžių 
• Įrašo mintys pateikiamos kritiškai ir 

analitiškai 

3 
 

2  

1.2.2 užduotis 
Dalyvavimas 
skaitmeninėje 
praktinėje 
bendruomenėje.  

• Dalyvis yra prisiregistravęs kaip 
“Epale” vartotojas ir gali generuoti 
turinį portale  
• Moodle diskusijų forumo įraše yra 

pateikta užduoties atlikimo portale 
“Epale” nuoroda arba printscrean 
(klausimus) 
• Įrašas portale yra išsami pastraipa 

(min 100 žodžių). 

2 
 
 
 

5 
 

 
 

3 

10 % 

Savikontrolės testas Testas bus laikomas atliktas kai 
surinksite ne mažiau nei 60 proc. 
teisingų atsakymo variantų 

 
5 % 

1.3.1 užduotis 
Reflektuojame apie 
savo praktiką   

• Pasirinkta praktikos refleksijos 
priemonė, skaitmeninėje aplinkoje. 
• Savaitę laiko išsamiai fiksuota savo 

praktikos patirtis. 
• Suformuluotos tobulėjimo sritys 

atsižvelgiant į individualius mokymosi 
poreikius. 
• Įvardinti bent 3 mokymosi tikslai. 
• Surinkta ir kritiškai įvertinta 

refleksija iš kolegų ir besimokančiųjų  

1 
 

 
5 

 
 
1 
 
 
1 
 
 

3  

10 % 

1.3.2 užduotis 
Moodle kurso 
aplinkos tobulinimas, 
reflektuojant savo 
praktiką  

• Sukurta tema diskusijų forume apie 
kurso organizavimą Moodle aplinkoje. 
• Surinktas besimokančiųjų 

grįžtamasis ryšys bei atlikta analizė. 
• Atlikti pakeitimai kurse. 
• Pateikti ekrano vaizdai prieš 

pakeitimą ir po jo, parengtas 
pristatymas ir pristatyta kolegoms. 

1 
 

 
 

5 
 

 
 

2 
 
 

3  

10 % 

Savikontrolės testas Testas bus laikomas atliktas kai 
surinksite ne mažiau nei 60% teisingų 
atsakymo variantų 

 
5 % 
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1.4.1 užduotis 
Sukurti asmeninį 
profilį akademiniame 
socialiniame tinkle.  

Sukurtas profesinis socialinis profilis 
skirtas informacijos apie profesinę 
(mokslinę) veiklą paieškai bei sklaidai 

10 10 % 

1.4.2 užduotis 
Skaitmeninės 
mokymo(si) medžiagos 
kūrimas  

• Sukurta skaitmeninė medžiaga 
• Įrašas įkeltas į MS Teams 
• Pristatyta kolegoms 
• Reflektuota apie tokio pasidalijimo 

naudą  

3 
3 
2 
2  

10 % 

Savikontrolės testas Testas bus laikomas atliktas kai 
surinksite ne mažiau nei 60% teisingų 
atsakymo variantų 

 
5 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


