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Dalyko „Skaitmeninių išteklių kūrimas ir adaptavimas studijoms“ 
mokymosi planas (mokantis grupėje) 

 
Dėstytojo informacija: 
Dėstytojai/ konsultantai – Prof. dr. Airina Volungevičienė, Marius Šadauskas, Indrė Klanauskaitė, 
Monika Lekeckaitė 
(el.paštas: nuotolines@vdu.lt) 

Dalyko mokymosi rezultatai: 
― Pasirinkti skaitmeninius išteklius atitinkamai pagal keliamus mokymosi tikslus ir mokymosi 

metodus, kontekstą, kuriame vyksta mokymasis ir besimokančiųjų tikslinę grupę. 
― Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į konkretų mokymosi tikslą, mokymosi 

metodus ir mokymosi kontekstą. 
― Sukurti ir adaptuoti skaitmeninį turinį, atsižvelgiant į skirtingus mokymosi organizavimo būdus 

ir technologijų pasirinkimo sprendimus. 
― Tvarkyti (atviruosius) skaitmeninius išteklius, atsižvelgiant į privatumą ir autorinių teisių 

taisykles bei jais dalintis su besimokančiaisiais, kolegomis ir socialiniais dalininkais, įvertinant 
dalijimosi poreikį ir pasekmes. 

 
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. Skaitmeninių 
išteklių pasirinkimas 

1 - 2 2.1.1 užduotis 
Sukurkite minčių žemėlapį naudodamiesi Moodle įrankiu 
2.1.2 užduotis 
Sukurkite minčių žemėlapį naudodamiesi 
www.mindmup.com įrankiu 
Savikontrolės testas 

2. Skaitmeninio 
turinio kūrimas ir 
keitimas 

3 - 4 2.2.1 užduotis 
Susikurti dalyką Nuotolinių studijų aplinkoje 
2.2.2 užduotis 
Skaitmeninio išteklio pdf failo kūrimas ir keitimas 
Savikontrolės testas 

3. Skaitmeninio 
mokymosi turinio 
kūrimas skirtingiems 
mokymosi 
organizavimo būdams 

5 - 6 2.3.1 užduotis 
Trumpai aprašykite veiklas, kurios tiktų visiems 8 mokymosi 
organizavimo būdams realizuoti Moodle aplinkoje. 
2.3.2 užduotis 
Pasirinkite bent 2 mokymosi organizavimo būdus, sukurkite 
jiems mokymosi veiklas ir realizuokite jas skaitmeninėje 
erdvėje su Virtualios didaktinės laboratorijos įrankiais 
(kuriuos galite integruoti Moodle aplinkoje). 
Savikontrolės testas 

4. Skaitmeninio 
išteklių kūrimas, 
tvarkymas ir 
dalijimasis. Atviri 
švietimo ištekliai 

7 - 8 2.4.1 užduotis 
Užsiregistruokite https://slidewiki.org svetainėje, užpildykite 
savo naudotojo profilį. 
2.4.2 užduotis 
Sukurkite atvirąjį skaitmeninį išteklį (AŠI) savo kompiuteryje 
Savikontrolės testas 
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Vertinimo strategija 
Užduotys Svoris Bendras svoris Skaitmeniniai 

ženkleliai 
2.1.1 užduotis 10 %  25%  1 skaitmeninis ženklelis 
2.1.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
2.2.1 užduotis 10 %  25%  2 skaitmeninis ženklelis 
2.2.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
2.3.1 užduotis 10 %  25%  3 skaitmeninis ženklelis 
2.3.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  
2.4.1 užduotis 10 %  25%  4 skaitmeninis ženklelis 
2.4.2 užduotis 10 % 
Savikontrolės testas 5 %  

Viso: 100 % 
 

 
Užduotys, vertinimo kriterijai ir svoriai 

Užduotys Vertinimo kriterijai Kriterijų 
svoris 

Užduotie
s svoris 

2.1.1 užduotis 
Sukurkite minčių 
žemėlapį naudodamiesi 
Moodle įrankiu.  

• Sukurta minčių žemėlapio veikla su Moodle 
įrankiu 

• Tinkamai suformuluota užduotis 
besimokantiesiems 

6 
 

4 

10 % 

2.1.2 užduotis 
Sukurkite minčių 
žemėlapį naudodamiesi 
www.mindmup.com 
įrankiu. 

• Registracija ir prisijungimas prie 
mindmup.com minčių žemėlapio įrankio 

• Sukurtas detalus minčių žemėlapis 
atvaizduojantis dėstomo dalyko struktūrą, 
teoriją, užduotis, atsiskaitymus 

2 
 
 

8 

10 % 

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

 
5 % 

2.2.1 užduotis 
Susikurti dalyką 
Nuotolinių studijų 
aplinkoje.  

• Užsiregistruota praktikavimosi 
erdvėje https://edulab.vdu.lt/mokomes  

• Užpildytas studijų dalyko sukūrimo 
prašymas  

• Tinkamai, tvarkingai sukurti skaitmeniniai 
ištekliai 

• Skaitmeniniai ištekliams sukurti panaudoti 
skirtingi formatai  

1 
 
 
1 
 
 

5 
 

3 

10 % 

2.2.2 užduotis 
Skaitmeninio išteklio 
pdf failo kūrimas ir 
keitimas.  

• Užsiregistruota praktikavimosi 
erdvėje https://edulab.vdu.lt/mokomes  

• Užpildytas studijų dalyko sukūrimo 
prašymas  

 
1 
 
 
1 
 

10 % 
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• Tinkamai, tvarkingai tvarkingai sukurtas, 
pakeistas pdf failas, failai  

• Sukurti, pakeisti pdf failai pateikti 
praktikavimosi 
erdvėje https://edulab.vdu.lt/mokomes  

5 
 
 

3  

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

 
5 % 

2.3.1 užduotis 
Trumpai aprašykite 
veiklas, kurios tiktų 
visiems 8 mokymosi 
organizavimo būdams 
realizuoti Moodle 
aplinkoje. 

• pateiktas veiklos aprašas, kuriame 
nurodytas mokymosi rezultatas  

• aprašyta veiklos eiga ir dalyviai  
• pasirinktas  Moodle aplinkos įrankis veiklai 

atlikti ir veiklos aprašas pateiktas Moodle 
aplinkoje, pasirinkto įrankio pagalba  

2 
 

2 
 

6 

10 % 

2.3.2 užduotis 
Pasirinkite bent 2 
mokymosi 
organizavimo būdus, 
sukurkite jiems 
mokymosi veiklas ir 
realizuokite jas 
skaitmeninėje erdvėje 
su Virtualios didaktinės 
laboratorijos įrankiais 
(kuriuos galite 
integruoti Moodle 
aplinkoje). 

• pateiktas veiklos aprašas, kuriame 
nurodytas mokymosi rezultatas, veiklos eiga 
ir dalyviai  

• pasirinkta technologija leidžia visą veiklą 
perkelti ir realizuoti skaitmeninėje aplinkoje  

• mokymosi veikla sukurta skaitmeninėje 
aplinkoje, naudojant Virtualios didaktinės 
laboratorijos įrankius 

3 
 

 
3 

 
 

4  

10 % 

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

 
5 % 

2.4.1 užduotis 
Užsiregistruokite https:
//slidewiki.org        svet
ainėje, užpildykite savo 
vartotojo profilį. 

• Tvarkingai užpildytas SlideWiki naudotojo 
profilis   

• Sukurtos skaidrės  
• Tinkamai nurodyti literatūros šaltiniai, 

pateiktos nuorodos, autorystė  
• Sukurtos skaidrės pateiktos kaip 

skaitmeninis išteklius besimokantiesiems 

1 
 

5 
 

3 
 
 
1 

10 % 

2.4.2 užduotis 
Sukurkite atvirąjį 
skaitmeninį išteklį 
(AŠI) savo 
kompiuteryje.  

• Sukurtas atviras skaitmeninis išteklius 
• Sukurta ir pateikta licencija atvirajame 

skaitmeniniame ištekliuje 
• Tinkamai nurodyti literatūros šaltiniai, 

pateiktos nuorodos, paveikslėlių autorystė 
• Sukurtas AŠI pateiktas kaip resursas(failas) 

besimokantiesiems 

3 
3 
 

3 
 
 
1 

10 % 

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

 
5 % 


