
Bendravimo veiklos. Pavyzdžiai 

Naudokite daugiau pamokose veiklą Diskusijos, konsultacijose  veiklą Pokalbis 

Veikla Diskusijos leidžia dalyviams diskutuoti kurso viduje. Diskusijų forumai gali būti šių tipų: 

 kiekvienas asmuo paskelbia vieną diskusiją – kiekvienas besimokantysis gali paskelbti tik 

vieną naują diskusijos temą, į kurią gali atsakyti bet kas; 

 klausimų ir atsakymų forumas – prieš peržiūrėdami kitų besimokančiųjų skelbimus, 

besimokantieji pirmiausia turi paskelbti savo požiūrį;  

 standartinis forumas, rodomas tinklaraščio formatu – atviras forumas, kuriame bet kas bet 

kada gali pradėti naują diskusiją ir kurio diskusijų temos rodomos viename puslapyje kartu 

su saitais Diskutuoti šia tema; 

 standartinis bendrosios paskirties forumas – atviras forumas, kuriame bet kas bet kada gali 

pradėti naują diskusiją; 

 viena pavyzdinė diskusija – viena diskusijos tema, į kurią gali atsakyti bet kas. 

 

Skelbimai Diskusijos 

Forumo tipas - Skelbimai, kuriame įrašus gali skelbti tik mokytojas, besimokantieji naujų įrašų 

kurti ar atsakyti negali. Nauji paskelbti įrašai šiame forume automatiškai yra išsiunčiami  

besimokantiesiems el.paštu. 

Šis forumo tipas pagal numatymą yra iškart įtrauktas į kursą.  

Įdėjų lietus  Diskusijos 

Užduotis:  

Remiantis savo patirtimi ir žiniomis pateikite trumpą idėją ar realią situaciją, kaip virtualiąją 

mokymosi aplinką, pvz.: MOODLE galima panaudoti mokymosi procese. 

Perskaitykite kitų pasisakymus ir juos įvertinkite: idėjos orginalumas, naujumas, pritaikymas 



Šiame diskusijų forume yra pasiekta įrašų skelbimo galutinė data, todėl nebegalite daugiau skelbti 

įrašų. 

Tai klausimų ir atsakymų forumas. Norėdami peržiūrėti kitų asmenų atsakymus į šiuos klausimus, 

pirmiausia turite paskelbti savo atsakymą. 

 

Klausimai-atsakymai Diskusijos 

Klausimų-atsakymų forumo tipą galima išnaudoti besimokančiųjų trumpai apklausai ir diskusijai. 

Pvz.: pateikiamas tam tikras teminis klausimas, siekiant sužinoti besimokančiųjų nuomonę arba 

supratimą, įsisavinimą po pamokos ar apibendrinant temą. 

Pokalbis realiu laiku -Pokalbis 

 

Besimokančiųjų aktyvių bendradarbiavimo ir bendravimo priemonės: "Diskusijos", "Pokalbis", 

"Žinutės" 

    Sinchroniniam bendradarbiavimui 

-  projektinių darbų aptarimui/darbų pasidalinimui; 

- konsultacija mokytojo/mokinių, tarp besimokančiųjų; 

- klausimų pateikimas besimokančiųjų įtraukimui 

    Asinchroniniui bendradarbiavimui 

- medžio formos diskusija; 

- grupinio darbo rezultatų pristatymui bei grupės bendradarbiavimo, bendravimo priemonė; 

- temos apibendrinimui, informacijos pasidalinimui, aptarimui, klausimų pateikimui; 

- užduočių atlikimui: pristatymai, vertinimas, komentavimas, vieni kitų darbų vertinimas, 

taisymasis 


