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NUOTOLIN öS PASKAITOS KŪRIMAS PANAUDOJANT ĮRANK Į 
„LESSON“ MOODLE SISTEMOJE 
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Kauno kolegija 

 
Anotacija. Straipsnyje nagrin÷jamas nuotolinis mokymasis, nuotolinio mokymosi sistema Moodle, tokios sistemos poreikis, 

nuotolinio mokymo(si) realizavimas panaudojant įrankį „Lesson“ atvirojo kodo Moodle sistemoje.  
Raktažodžiai: nuotolinis mokymasis, nuotolinio mokymosi sistema, atvirojo kodo mokymosi sistema Moodle, nuotolin÷ 

paskaita, grįžtamasis ryšys. 
 
Įvadas. Tobul÷jant informacin÷ms technologijoms, mokymasis vis dažniau perkeliamas į virtualias 

aplinkas. Ir šiuo metu nuotolinis ar dalinai nuotolinis mokymasis yra gana populiarus. Daugelis žmonių 
renkasi nuotolinį mokymąsi, nes dirba ir neturi laiko studijuoti dieniniame skyriuje. Dalis jų  tiesiog negali 
dalyvauti paskaitose d÷l ligos ar d÷l fizin÷s negalios, tačiau gali mokytis namuose jiems patogiu laiku. 
Kiekviena Lietuvos aukštoji mokykla stengdamasi sukurti kuo patrauklesnes nuotolinio mokymosi 
priemones naudoja įvairias virtualaus mokymo(si) aplinkas [1].  

Kauno kolegija naudoja atvirojo kodo Moodle virtualią mokymosi aplinką. Tai puiki priemon÷ 
pateikti mokymosi medžiagą, kurti užduotis, testus, organizuoti grupinį darbą, vesti diskusijas įvairiais 
klausimais. Nuotoliniam mokymuisi patogiausia pateikti mokymosi medžiagą naudojant Moodle sistemos 
įrankį „Lesson“. Atsiranda galimyb÷ d÷stomą paskaitos medžiagą išskirstyti dalimis – skyreliais ir tuos 
skyrelius atitinkamai susieti, kiekvieno skyrelio gale gali būti užduodamas kontrolinis klausimas [2]. 
Mokomoji medžiaga sud÷liota paskaitomis, studentui gal÷tų atstoti kontaktinę paskaitą, jam būtų lengviau 
įsisavinti žinias. Nežiūrint į tokį praktišką paskaitos sudarymo būdą tai dar retai naudojama. Šiame 
straipsnyje ypatingas d÷mesys skiriamas Moodle įrankiui „Lesson“, siekiant pritaikyti jį nuotoliniam ar 
dalinai nuotoliniam mokymui(si). 

Pasirinkta nagrin÷ti tema aktuali tuo, kad aukštoji mokykla turi ieškoti būdų, kaip padidinti 
nuotolinio ir dalinai nuotolinio  mokymosi efektyvumą. 

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti įrankio paskaitos „Lesson“ taikymo naudingumą, siekiant kelti 
profesinių kompetencijų pasiekimo lygį. 

Tyrimo objektas – Kauno kolegijos teis÷s ištęstinio mokymosi studijų studentų nuomon÷ apie 
nuotolinę paskaitą. 

Uždaviniai: 
1. Paanalizuoti nuotolinio mokymo(si) galimybes. 
2. Išskirti įrankio „Lesson“ taikymo privalumus ir trūkumus. 
Tyrimo metodai: 
• Mokslin÷ literatūros analiz÷. 
• Anketin÷ apklausa. 
• Duomenų analiz÷. 
Nuotolinio mokymo(si) samprata. Nuotolinis mokymasis (angl. distance learning) apima naujas 

mokymo (si) galimybes, sujungiant į visumą telekomunikacijas, kompiuterius ir jų tinklus. [3] Nuotolinis 
mokymasis gali būti suprantamas kaip informacijos gavimo, kaupimo ir perdavimo būdas. Nuotolinio 
mokymo metu studentas ir d÷stytojas gali būti geografiškai gerokai nutolę vienas nuo kito. Klausimus 
studentas gali užduoti d÷stytojui naudojant tokias bendravimo priemones, kaip elektroninis paštas, forumai, 
diskusijos [2]. 

Nuotolin÷s studijos skirstomos į sinchronines, asinchronines ir mišrias. 
Vykstant sinchroniniam mokymui, visi studentai ir d÷stytojas dalyvauja kurse per atstumą, tačiau tuo 

pat metu. Taip galima pritaikyti daugelį auditorijoje naudojamų metodų. Tokios studijos praeityje buvo 
transliuojamos per televiziją (laida kartais priimdavo klausimus telefonu ir į dažniau pasitaikančius 
atsakydavo). Šiuo metu tam gali būti panaudotos įvairios interneto technologijos, kurios leidžia  ir d÷stytojui 
klausytis studentų atsakymų. Asinchroninio mokymo metu studentas ir d÷stytojas dirba skirtingu laiku, 
bendraudami paštu (taip pat ir elektroniniu) bei kitomis panašiomis priemon÷mis. Šio metodo galimyb÷s 
didesn÷s, nes studijuoti gali ir tie studentai, kurie neturi galimyb÷s (pavyzdžiui, dirba) „prisijungti“ griežtai 
nustatytu laiku. Yra kursų, kurie kombinuoja šiuos metodus. Dažniausiai nuotolinių studijų sąvoka į save 
įtraukia kursus, pateiktus tekstiniu formatu, tačiau dabar sparčiai populiar÷ja multimedijos technologijomis 
paremti kursai, tod÷l mokymosi kursų spektras išsipl÷t÷ hiperteksto, audio ir video formatais [1]. 

Yra šios pagrindin÷s nuotolinio mokymosi priemonių kategorijos: 
• mokymosi medžiaga (tekstai, paveikslai, animacija, schemos, grafikai, multimedija ir kt.); 
• žinių vertinimo priemon÷s (savikontrol÷s ir kontrol÷s testai, anketos ir kt.); 
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• mokymosi proceso ir rezultatų steb÷jimas bei vertinimas (įvertinimų knygel÷s); 
• bendravimo priemon÷s (elektroninis paštas, forumai, diskusijos); 
• kiti papildomi informacijos šaltiniai [4]. 
Visas šias priemones apima atvirojo kodo Moodle sistema. Ir čia vienas iš nesud÷tingiausių būdų 

pateikti mokomąją medžiagą panaudojus Moodle įrank į „Lesson“.  
Nuotolin÷s paskaitos kūrimas panaudojant įrank į „Lesson“. 
Įvairių dalykų d÷stytojai turi sukaupę aiškinamosios medžiagos elektronine forma. Pasirinkus 

„Lesson“ tereikia tik išd÷lioti sukauptą medžiagą atskiromis dalimis – temomis ir nurodyti ryšius tarp šių 
dalių. 
 

Jei d÷stytojas prid÷s ir po klausimą atskirų skyrelių pabaigoje, bus galima nurodyti, kad tokia 
nuotolin÷ paskaita būtų vertinama, tai užtikrins, kad studentas tikrai nagrin÷jo paskaitoje išd÷stytą temą. 
Kuriant nuotolinę paskaitą, reikia nustatymuose nurodyti tokius parametrus: 

• tikslų paskaitos atlikimo laiką, 
• paskaitos poskyrių ir atsakymų variantų skaičių, 
• galima nurodyti, ar paskaita bus vertinama, jei taip, reikia nurodyti maksimalų įvertinimą 

(vertinimo skal÷ 1 – 100), 
• slaptažodį, nes be jo studentai negal÷s nagrin÷ti paskaitos. 

 
 
 

Norimą nagrin÷ti paskaitos potemę studentas gali pasirinkti spausdamas atitinkamą mygtuką (3 
pav.). 

 
3 pav. Paskaitos potemių pasirinkimo mygtukai. 

Besimokantysis, išnagrin÷jęs paskaitos potemę, turi atsakyti į klausimą (arba atlikti užduotį). Čia 
labai svarbus grįžtamasis ryšys. D÷stytojas jį pateikia prie kiekvieno galimo atsakymo. Jei pamoka yra 
vertinama, studentas ir d÷stytojas gali matyti įvertinimą. Pagal paskaitos rezultatus d÷stytojas padaro išvadas 
apie tai, ką studentas jau moka, o ką dar reik÷tų pasimokyti. Labai svarbu parinkti kaip galima daugiau 
potemių kiekvienai temai, tai pad÷tų studentui geriau įsisavinti paskaitos medžiagą. Nuotolin÷s paskaitos 
parengimas – ilgai užtrunkantis procesas, tačiau pradžioje galima sudaryti paskaitą tik iš pagrindinių dalių, 
po truputį ją papildant naujomis. 

Tyrimo rezultatai ir j ų analiz÷ 
2012 m. tyrime dalyvavo Ekonomikos ir teis÷s fakulteto (ETF) 42 teis÷s specialyb÷s ištęstinių 

studijų  studentai. Paskaitų lankymas šiems studentams yra privalomas, tačiau esant nedideliam kontaktinių 
valandų skaičiui taikomas dalinai nuotolinis mokymas. Žemiau pateikti tyrimo anketos klausimai ir 
diagramomis pavaizduoti atsakymų variantai. Prie kiekvieno anketos klausimo studentai gal÷jo įrašyti ir savo 
komentarą. 

1 pav. Moodle įrankio „Lesson“ pasirinkimas ir ryši ų tarp atskirų  paskaitos dalių nustatymas 

2 pav. Įrankio „Lesson“ piktogramos. 
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Ar informacini ų technologijų žinioms pagilinti naudojot÷s Moodle sistemoje pateikta medžiaga? 

 
1 pav. Moodle sistemos reikalingumas 

Išanalizavus respondentų atsakymus galima pasteb÷ti, kad ženkliai didesn÷ dalis respondentų 
naudojasi pačia Moodle sistema. 

Ar Moodle sistemoje nagrin÷jote nuotolin÷se paskaitose išd÷stytas temas? 

 
2 pav. Susidom÷jimas nuotoline paskaita 

Iš diagramos matyti, kad didesnioji dalis respondentų (38 iš 42) nagrin÷jo nuotolin÷se paskaitose 
išd÷stytas temas.Tai rodo, kad studentai stengiasi geriau įsisavinti kontaktin÷je paskaitoje nagrin÷tą 
medžiagą.  

Ar išnagrin÷jus Moodle sistemoje nuotolines paskaitas jums buvo lengviau įsisavinti atitinkamą temą? 

 
3 pav. Nuotolinių paskaitų reikalingumas 

Į šį klausimą teigiamai atsak÷ net 90 % respondentų. Tod÷l galime daryti išvadą, kad nuotolin÷s 
paskaitos taikymas buvo prasmingas.  

Ar išnagrin÷jus atitinkamą nuotolinę paskaitą dar reik÷davo d÷stytojos konsultacijos? 

 
4 pav. Nuotolin÷s paskaitos išsamumas 

Diagramoje matyti, kad 10 respondentų suprato nuotolin÷je paskaitoje išnagrin÷tą temą. Tačiau 
didesnioji dalis studentų tur÷jo papildomų klausimų. Tai, kad 17 respondentų iš vienų temų tur÷jo papildomų 
klausimų, o iš kitų ne, reiškia, kad reikia peržiūr÷ti sudarytas nuotolines paskaitas ir kai kurias iš jų 
suskirstyti į daugiau potemių. 

Jei negal÷jote atvykti į kontaktinę paskaitą ar jums užteko temos nagrin÷jimui tik nuotolin ÷s paskaitos? 

 
5 pav. Nuotolin÷s paskaitos atitikmuo kontaktinei paskaitai 

Iš diagramos matome, kad 23 respondentams dar būtina kontaktin÷ paskaita. Nors 5 studentai 
pasisak÷, kad jiems užtektų tik nuotolin÷s paskaitos, tačiau tarp respondentų yra dalis tokių, kurie jau 
studijavo kitose aukštosiose mokyklose ir yra įgiję informacinių technologijų žinių. 14 respondentų mano, 
kad jiems pakaktų nuotolinių  paskaitų ir konsultacijų. 

Jei būtų neprivalomas kontaktinių paskaitų lankymas, ar jūs rinktum÷t÷s tik nuotolines paskaitas ir konsultacijas? 

 
6 pav. Nuotolin÷s paskaitos pasirinkimas 
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Diagramoje matyti, kad didesnioji dalis respondentų dar nesiryžtų rinktis tik nuotolines paskaitas su 
konsultacijomis, tai rodo d÷stytojo reikalingumą. 

Ar jums patiko nuotolin ÷s paskaitos? 

 
7 pav. Studentų nuotolin÷s paskaitos įvertinimas 

Diagramoje matyti, kad 27 respondentams nuotolin÷s paskaitos patiko, jos pad÷jo geriau įsisavinti 
kurso medžiagą. 11 respondentų mano, kad reikia patobulinti nuotolines paskaitas, buvo pasiūlyta prie 
sud÷tingesnių temų prid÷ti vaizdin÷s medžiagos. 2 respondentai mano, kad jiems nereikalingos nuotolin÷s 
paskaitos. 2 respondentai šiuo klausimu nuomon÷s neturi. 

Išvados 
1. Mokslin÷s literatūros analiz÷ leidžia teigti, kad yra poreikis naudoti tokią nuotolinio mokymo 

sistemą, kurioje mokomoji medžiaga sud÷liota sistemingai ir patraukliai. 
2. Remiantis anketin÷s apklausos rezultatais galima išskirti tokius nuotolin÷s paskaitos taikymo 

privalumus: 
• Ruošiantis egzaminui ir atliekant savarankišką darbą studentai tur÷jo galimybę jiems patogiu 

laiku pagilinti informacinių technologijų žinias. 
• Studentai, d÷l ligos ar kitų priežasčių negal÷ję dalyvauti įprastose paskaitose, gal÷jo paskaitos 

medžiagą išsinagrin÷ti savarankiškai. 
• Studentus sudomino tokia nuotolin÷ paskaita, dauguma jų mano, kad tokia paskaita reikalinga. 
3. Sudarin÷jant nuotolinę paskaitą trūkumų neišvengta, tačiau visada yra galimyb÷ nuotolinę 

paskaitą papildyti naujais poskyriais ar atlikti kitus pakeitimus.  
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