
2. Formas pildo skaitmenines mokymo priemones 
naudojantys MOKYTOJAI
Užpildyti reikia po to, kai skaitmeninė mokymo priemonė buvo 
panaudota

2.3.  Forma.  Mokomieji  dalykai  ir  nepamokinės  veiklos,  kurių  metu 
buvo panaudota skaitmeninė mokymo priemonė

Viena forma yra skirta vienai skaitmeninei priemonei panaudotai klasėje, mokant 
vieną discipliną ar kokios nors kitos veiklos metu!
Jeigu ta pati mokymo priemonė buvo naudojama mokant tą patį dalyką keliose 
klasėse, visa informacija gali būti pateikiama vienoje formoje!
Mokyklos pavadinimas: Mokytojo pavardė:

„Inspire”skaitmeninės mokymo priemonės ID numeris

Klasė(ės), kurioje ji buvo panaudota:

Mokinių klasėje skaičius: Mergaičių skaičius: Berniukų skaičius:
Mokymo priemonė buvo integruoja į šiuos mokomuosius dalykus 1

Iš išnašoje esančio sąrašo pasirinkite mokomuosius dalykus ir įrašykite!
Mokomasis dalykas Kiek skyrėte valandų 

Ji buvo integruota Į MGTM nepamokinę veiklą ar buvo skirta faktinės medžiagos 
rinkimui 

NE TAIP Veiklos 
trukmė

Projektinis darbas (paprastai trunkantis keletą dienų ar 
valandų!)

Faktinės medžiagos rinkimas

Europos projektinis darbas (Comenius)

Gamtos mokslų klubo veikla, kuri nėra numatyta 
įprastinėje mokyklos mokymo programoje
Kiti

1 Išsirinkite  iš  šio  sąrašo:  matematika,  biologija,  chemija,  fizika,  integruoti  gamtos  mokslai, 
taikomieji mokslai, IKT arba informatika ir komunikacinės technologijos, bendrojo lavinimo dalykai 
pradinėje mokykloje (t.y. gamtos pažinimas).



Su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis buvo dirbama naudojant įprastinę 
mokyklos MGTM mokymui skirtą įrangą ir infrastruktūrą
TAIP NE Jeigu TAIP kokią? Pasirinkite iš išnašoje esančio sąrašo arba 

įrašykite kitus variantus…!)2

Mokiniai dirbo po vieną, poromis, po tris ir t.t. 

(Paprasčiausiai pažymėkite tinkamus variantus!)
Po vieną
Poromis
Po tris
Daugiau 
Grupės buvo įvairios: po vieną, po du, po tris ir t.t. 

2 Pasirinkite  iš  šio  sąrašo arba  paminėkite  bet  kokius  specifinius  prietaisus  ar  infrastruktūrą: 
klasėje  esantis  kompiuteris,  vienas  kompiuteris  vienam  vaikui,  internetinis  ryšys,  speciali 
programinė įranga, multimedijos įranga, laboratorija, duomenų įrašymo įranga, video konferencijų 
įranga, „Skype” programos, „Exel” ir skaičiuoklių naudojimas ir t.t.
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