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Apie ką kalbėsime?

1. Skaitmeninės kompetencijos plėtojimo ir supratimo Europoje sistema.

2. Ar skaitmeninės priemonės gerina skaitymo rezultatus?

3. Skaitmeninės priemonės skaitymo įgūdžiams gerinti:
Quizlet

Book Creator

Edpuzzle

Canva

Mentimeter
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Skaitmeninės kompetencijos plėtojimo ir supratimo Europoje 
sistema

Skaitmeninės kompetencijos sritis galima apibendrinti taip: 

Informacija: atpažinti, rasti, gauti, saugoti, tvarkyti ir analizuoti skaitmeninę informaciją, įvertinti jos svarbą ir 
paskirtį. 

Bendravimas: bendrauti skaitmeninėje aplinkoje, dalytis ištekliais naudojantis internetinėmis priemonėmis, 
palaikyti ryšius su kitais ir bendradarbiauti naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis, bendrauti su 
bendruomenėmis ir tinklais ir dalyvauti jų veikloje, suvokti tarpkultūrinius ryšius.

Turinio kūrimas: Kurti ir redaguoti naują turinį (nuo tekstų iki vaizdų ir vaizdo įrašų); integruoti ir perkurti 
ankstesnes žinias ir turinį; kurti kūrybines raiškos priemones, žiniasklaidos produktus ir programas; tvarkyti ir 
taikyti intelektinės nuosavybės teises ir licencijas. 

Sauga: asmens apsauga, duomenų apsauga, skaitmeninės tapatybės apsauga, saugumo priemonės, saugus ir 
tvarus naudojimas. 

Problemų sprendimas: nustatyti skaitmeninius poreikius ir išteklius, priimti pagrįstus sprendimus dėl 
tinkamiausių skaitmeninių priemonių pagal tikslą ar poreikį, spręsti konceptualias problemas skaitmeninėmis 
priemonėmis, kūrybiškai naudoti technologijas, spręsti technines problemas, atnaujinti savo ir kitų 
kompetencijas.
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DigComp 2.1 Piliečių skaitmeninių gebėjimų sistema
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Technologijos mūsų gyvenime šiandien
Gyvenimas prieš ir po kompiuterio:

https://www.youtube.com/watch?v=-oLIt4whDbg
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Technologijos mokykloje

Pastaruoju metu tobulėjant technologijoms, keičiasi vaikų mokymosi priemonės. Kalbant apie 
skaitymą, yra daug įvairių programėlių ir programų, kuriomis galima naudotis, kad vaikai būtų 
užimti ir lavintų skaitymo įgūdžius. Technologijos, naudojamos kaip skaitymo mokymo priemonė, 
gali papildyti mokomus įgūdžius, labiau įtraukti mokinius ir leisti jiems patiems prisiimti 
atsakomybę už savo mokymąsi.
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Technologijos mokykloje
Technologijos turėtų būti tinkamai naudojamos tiek klasėje, tiek namuose, kad mokiniai pasiektų 
gerų rezultatų. 

Be to, technologijos skaitymui turėtų būti naudojamos kartu su mokytojo vedamomis 
pamokomis, o tai yra vienas iš trijų veiksnių, užtikrinančių tinkamą technologijų naudojimą. Kiti 
du - tai interaktyvių mokymosi užduočių ir veiklų įgyvendinimas ir leidimas mokiniams tyrinėti.
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Privalumas 1

Norint suprasti, kaip technologijos gali padėti vaikams, kurie mokosi skaityti, reikia suprasti, kad 
yra įvairių tipų besimokančiųjų ir įvairių veiksnių, darančių įtaką mokymuisi. Kai kurie iš šių 
veiksnių yra aplinka, kurioje jie mokėsi ir toliau skaito, socialinė ir ekonominė šeimos padėtis ir 
tai, ar yra mokymosi sutrikimų. Technologijos gali būti ypač naudingos siekiant padėti šių tipų 
besimokantiesiems.
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Privalumas 2
Kai kalbama apie technologijų naudojimą skaitymui, mokytojai ir administratoriai gali jas naudoti 
įvairiais būdais. Galimybė tyrinėti įvairių tipų straipsnius ir turinį internete leidžia mokiniams 
rasti skaitymo medžiagą, kurią jie noriai skaitys. Mokiniai paprastai labiau įsitraukia 
naudodamiesi skaitmeniniais prietaisais, todėl gali būti labiau linkę skaityti arba dirbti su tekstais 
planšetiniuose kompiuteriuose, kompiuteriuose ir iPad.
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Privalumas 3
Skaitymas - tai daugialypis jutiminis procesas (matant raides ir žodžius, girdint garsus ir siejant 
juos su raidėmis ir raidžių grupėmis, žaidžiant su raidėmis ir fiziškai jas liečiant bei kuriant). 

Programėlės čia gali padėti, nes jose naudojama vizualinė, lytėjimo ir klausos sąveika, kad būtų 
atsižvelgta į vaikų mokymosi stilius. 

Mokymosi procesas tampa patrauklesnis, įdomesnis.

Technologijos padeda vaikams mokymosi proceso metu išlaikyti motyvaciją.

Jos sukuria naujus mokymosi būdus šiuolaikiniam mokiniui.

Technologijos leidžia suteikti mokiniams prieigą prie duomenų iš vienos vietos.
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Privalumas 4
https://www.youtube.com/watch?v=nt3hz2vVf8c
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Svarbu!
Technologijos yra puiki priemonė mokytis skaityti, tačiau jos neturėtų pakeisti įprasto mokymo.  
Nors yra daugybė privalumų ir trūkumų naudojant technologijas skaitymo mokymui, svarbu 
užtikrinti, kad technologijos būtų naudojamos taip, kad padėtų mokiniams mokytis, bet neturėtų 
pakeisti autentiško mokytojo vykdomo mokymo.
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Trūkumai naudojant technologijas 
mokykloje
Daugelyje klasių ribota galimybė naudotis technologijomis;

Klaidinga informacija;

Mokiniai atitrūksta nuo realaus pasaulio;

Dideli iššūkiai mokytojams.
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https://www.symbaloo.com/embed/byotresources&#8217

? ?
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Skaitmeniniai įrankiai.
Quizlet
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Knygos 
kūrėjas

3/25/2020 17ALYTUS, LITHUANIA



Edpuzzle
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Canva

3/25/2020 19ALYTUS, LITHUANIA



Mentimeter
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