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NUOTOLINIO MOKYMOSI PRADŽIA
• Korona viruso pandemija ir darbo bei mokymosi perversmas
• Mokymosi tipai
• Kas yra mokymasis per nuotolį
• Nuotolinio mokymosi efektyvumas

Tradicinis mokymasis Online mokymasis Nuotolinis mokymasis



NUOTOLINĖS 
VAIZDO 
KONFERENCIJŲ 
PROGRAMOS



POPULIARIAUSIOS 
PROGRAMOS 100 dalyvių  |  1 val.   | 1080p

5€ - 57€

MS TEAMS
Nemokamas

100 dalyvių | 40 min.  | 720p
15€ - 300€

ZOOM
Nemokamas

100 dalyvių |  1 val.  | 720p
6€ - 18€

GOOGLE MEET
Nemokamas





KURI PLATFORMA TINKA JUMS?

Pavyzdžiui, jei jums reikia tik pagrindinių vaizdo skambučių funkcijų, "Google
Meet" gali būti idealus sprendimas. Ji nemokama ir ja labai paprasta naudotis,
tačiau kai kam gali trukdyti reikalavimas užsiregistruoti "Google"paskyrą.

Kita vertus, jei jums reikia patikimos bendradarbiavimo priemonės su įmonės lygio
funkcijomis, "Microsoft Teams" tikriausiai yra geriausias pasirinkimas. Jos platus
integracijų spektras lenkia konkurentus, o galimybė pereiti nuo pokalbių prie
vaizdo įrašų gali būti naudinga valdant didelę dalyvių grupę. Tačiau jei jūsų
komanda remiasi platformomis, nepriklausančiomis "Microsoft" ekosistemai, galbūt
norėsite apsvarstyti kitą sprendimą.

Galiausiai, jei esate mokykla arba maža įmonė, "Zoom" tikriausiai bus jums
tinkamiausia platforma. Ji paprasta ir patogi, o jūsų dalyviams net nereikės
užsiregistruoti paskyros. Be to, ji puikiai tinka internetinėms pamokoms ir
pristatymams dėl interaktyvių funkcijų ir nesudėtingo dalijimosi ekranu.



„Microsoft Teams" yra komandinio bendradarbiavimo platforma, skirta pokalbiams
ir vaizdo susitikimams darbo vietoje, papildyta integracija į „Microsoft Office 365".
Tai apima dalijimąsi dokumentais, internetinius susitikimus ir pokalbių kanalus
pagal projektus ar bendrus interesus.

„Microsoft Teams" pradėta naudoti 2017 m., todėl tai yra vienas iš naujesnių
„Microsoft" produktų pasiūlymų. Matydama „Slack" ir kitos darbo vietų pokalbių
programinės įrangos sėkmę, "Microsoft" sukūrė "Teams".

Iš esmės „Microsoft Teams" yra produktyvumo įrankis, skirtas padėti žmonių
grupėms efektyviau bendradarbiauti. Ji panaši į savo pirmtakę „Slack" ir apima ir
kai kuriuos "Zoom" elementus, nes siūlo tokias funkcijas kaip pokalbiai, vaizdo
konferencijos ir dalijimasis failais.

Tačiau „Microsoft Teams" išskiria jos integracija su kitomis „Microsoft 365"
programomis, tokiomis kaip „Word", „Excel" ir „PowerPoint". Dėl to ji yra ideali
priemonė įmonėms, kurios jau naudoja „Microsoft"produktus.
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MS TEAMS
Norėdami pakviesti kitą žmogų į pokalbį spaudžiame 



MS TEAMS
Prisijungimas iš kalendoriaus arba ID
Norėdami peržiūrėti savo susitikimus, kairėje "Teams" pusėje pasirinkite 
Kalendorius .



MS TEAMS
Prisijungimas naudojant susitikimo ID iš "Teams" programos
"Teams" kalendoriuje pasirinkite Prisijungti naudojant ID.



MS TEAMS
Įveskite susitikimo ID ir slaptąjį kodą.
• Norėdami rasti susitikimo ID ir slaptąjį kodą, eikite į savo kalendorių 

programoje "Outlook". Atidarykite susitikimą, prie kurios norite 
prisijungti. Susitikimo kvietimo apačioje, dalyje Arba prisijungti 
įvedant susitikimo ID, rasite ID ir slaptąjį kodą.



GOOGLE MEET
Tai vaizdo pokalbių internetu priemonė, padedanti komandai
bendradarbiauti. Ji anksčiau vadinta „Hangouts Meet“.
Galimybės
• Garso bei vaizdo konferenciniai pokalbiai;
• susitikimų planavimas „Google“ kalendoriuje, ekrano
bendrinimas, susirašinėjimas pokalbio metu;
• vaizdo pokalbių metu galima pridėti ir pašalinti dalyvius;
• susitikimų trukmė: nemokamai iki 60 min.;
• dalyvių skaičius: iki 100 nemokamai.
Reikalingos priemonės
• Kompiuteris, planšetinis kompiuteris arba išmanusis telefonas;
• mikrofonas, kuris gali būti atskirai prijungtas arba įtaisytas 
kompiuteryje ar telefone;
vaizdo kamera, kuri gali būti atskirai prijungta arba įtaisyta kompiuteryje 
ar telefone.
Vaizdo kameros nereikia, jei nerodysite savęs;
• patikimas interneto ryšys ir šiuolaikinė interneto naršyklė arba mobilioji 
programėlė;
• „Google“ paskyra kiekvienam susitikimo dalyviui (ją turi bet kurios 
„Google“ paslaugos, -
„Gmail“, „Youtube“, „Google“ nuotraukų ir kt. registruoti vartotojai).



GOOGLE MEET
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ZOOM
„Zoom“ programos galimybės 
• Galima rengti vaizdo skambučius bei konferencijas; 
• susitikimą galima įrašyti, bendrinti dokumentus ir visą ekraną, 
susirašinėti pokalbio metu; 
• susitikimų trukmė iki 40 min. (nemokamai); 
• dalyvių skaičius iki 100 (nemokamai); 
• prisijungti galima per naršyklę (rekomenduojame), išmaniojo telefono 
programėlę arba kompiuteryje įdiegtą „Zoom“ programą; 
• „Zoom“ pokalbiai veikia su šiuolaikinėmis „Chrome“ (rekomenduojame), 
„Mozilla Firefox“, „Microsoft Edge“, „Safari“ naršyklėmis. 

Reikalingos priemonės 
• Kompiuteris, planšetinis kompiuteris arba išmanusis telefonas; 
• mikrofonas, kuris gali būti atskirai prijungtas arba įtaisytas 
kompiuteryje ar telefone; 
• vaizdo kamera, kuri gali būti atskirai prijungta arba įtaisyta 
kompiuteryje ar telefone. Vaizdo kameros nereikia, jei nerodysite savęs;. • 
patikimas interneto ryšys ir interneto naršyklė.



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



ZOOM



DEBESŲ KOMPIUTERIJA

Kas yra debesų kompiuterija? Internetas yra pagrindinė bendradarbiavimo sąlyga, kai
dirbama skirtingose vietose. Debesų kompiuterija suteikia prieigą prie virtualių IT
resursų esant poreikiui.

Debesų kompiuterija (angl. „Cloud Computing“) – interneto paslaugų visuma, jungianti
programinę įrangą ir išteklius, esančius skirtinguose serveriuose, ir naudotojui
suteikianti sąlygas šiomis paslaugomis naudotis. Tai reiškia, kad naudojant debesų
kompiuterijos paslaugas nebereikia diegti papildomų programų į savo kompiuterius,
pakanka turėti interneto naršyklės programą ir interneto ryšį. Tai yra naudotojai,
naršyklės lange įrašę tam tikros svetainės adresą, gali naudotis tam tikromis
paslaugomis, pavyzdžiui, prisijungę „Google“ ar „OneDrive“ naudotojai gali redaguoti
dokumentus, pateiktis, skaičiuokles ir pan. Naudojant debesų kompiuterijos paslaugas
taip pat galima atsisakyti tam tikros techninės įrangos, pavyzdžiui, didelių duomenų
laikmenų, kadangi duomenis ar jų kopijas galima saugoti internetiniuose diskuose.
Dauguma kompiuterių naudotojų debesų užuomazgomis naudojasi jau seniai, kai
debesų sąvoka dar nebuvo vartojama. Internetinis elektroninis paštas – viena tokių
paslaugų. Naudotojui nereikia diegti elektroninio pašto programos – jis naudodamas
interneto naršyklę gali prisijungti prie savo elektroninio pašto dėžutės.



DEBESŲ KOMPIUTERIJA

Debesų kompiuterijos privalumai Vienas iš debesų kompiuterijos privalumų – duomenų
ar jų kopijų saugojimas internetiniuose diskuose, dokumentų nuorodų siuntimas
kitiems naudotojams (dokumentų bendrinimas), vieno dokumento redagavimas keliese
vienu metu ir pan. Pavyzdžiui, naudojant debesų paslaugas e. pašto laiškai saugomi
serveriuose, prieiga galima iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, prijungto
prie interneto. Taip pat dažniausiai naudotojui suteikiama tam tikra saugykla, kur
galima įkelti dokumentus ir failus. Priklausomai nuo paslaugos tiekėjo, gali būti
nemokamai suteikiama 2GB ar 15GB laikmenos vietos ir pan. Paprastai būna galimybė
už tam tikrą mėnesinį mokestį papildomai gauti vietos internetinėje saugykloje.
„Google“ ir „Microsoft“ siūlo nemokamai naudotis dažniausiai naudojamomis
programomis tiesiog naršyklės lange, tokiomis kaip tekstų redaktorius, skaičiuoklės,
pateikčių redaktorius ir pan. Redaguojami dokumentai būna saugomi interneto
saugyklose, suteikiama galimybė juos peržiūrėti, redaguoti ir bendrinti iš bet kurio
kompiuterio ar išmanaus įrenginio, turinčio interneto ryšį. Esant poreikiui, keli
naudotojai gali redaguoti dokumentą vienu metu ir matyti pakeitimus realiu laiku.



DEBESŲ KOMPIUTERIJA

Rizika, susijusi su debesų kompiuterija Reikia nepamiršti, kad, naudojant debesų
kompiuterijos paslaugas, galima susidurti su tam tikromis rizikomis. Viena iš jų –
privatumas ir saugumas. Kai visi duomenys saugomi internetinėje saugykloje, visada
gali iškilti abejonės dėl jų saugumo ir privatumo. Dėl to būtina atsakingai bendrinti
svarbius dokumentus ir failus su kitais žmonėmis, suteikti prieigą tik tiems asmenims,
kuriems reikia. Taip pat reikia žinoti, kad suteikus viešą prieigą prie svarbių dokumentų
ar failų (arba neatsakingai bendrinus juos) iškyla duomenų ir tapatybės vagystės
grėsmė, o tai gali sukelti sunkias pasekmes. Taip pat reikia nepamiršti, kad debesų
kompiuterijos paslaugomis galima naudotis tik tada, kai kompiuteris ar išmanusis
įrenginys turi interneto ryšį. Jam sutrikus, laikinai netenkama galimybės naudotis
tokiomis paslaugomis. Dokumentai ir elektroninis paštas taip pat yra pasiekiami iš bet
kur tik esant interneto ryšiui.



Ką apie debesų kompiuteriją žino gatvėse sutikti 

žmonės?



BENDRADARBIAVIMAS

Kas yra bendradarbiavimas? Bendradarbiavimas yra kelių asmenų darbas kartu vykdant
bendrą užduotį, kitaip tariant, tai yra procesas, kai du ar daugiau žmonių (ar
organizacijų) dirba kartu, siekdami įgyvendinti bendrus tikslus. Pavyzdžiui, žmonės
dalijasi žiniomis, kartu mokosi ir sutartinai dirba, siekdami kokybiškai ir per
trumpiausią laiką išspręsti iškeltą uždavinį. Informacijos ir komunikacijos technologijų
vystymasis sudarė sąlygas bendradarbiavimą perkelti į naują lygį. Taip susiformavo
bendradarbiavimas internete. Čia grupė žmonių dalį užduočių atlieka kartu, realiu laiku
naudodamiesi internetu. Jie bendradarbiauja rengdami tekstinius dokumentus ar
pateiktis ir spręsdami iškilusias problemas (angl. brainstorming – proto šturmas), tuo
pačiu metu būdami skirtingose vietose.
Pastaruoju metu yra sukurta nemažai bendradarbiavimo internete priemonių, kurios
gali padėti pasiekti keliamus tikslus greičiau ir efektyviau.



Pagrindinės bendradarbiavimo internete priemonių charakteristikos Bendravimo ir
bendradarbiavimo priemonės pasižymi tuo, kad:
• sudaro sąlygas viena programa naudotis keliems naudotojams tuo pačiu metu;
• bendradarbiauti realiu laiku, keistis informacija ar failais, redaguoti tą patį
dokumentą tuo pačiu metu, naudoti internetinius kalendorius, kurie pagerina darbo
organizavimą ir bendros veiklos koordinavimą;
• tomis pačiomis bendravimo ir bendradarbiavimo priemonėmis vienu metu gali
naudotis keli naudotojai ir pan.
• bendradarbiauti galima iš bet kurios pasaulio vietos, kur yra interneto ryšys;
• dažniausiai bendradarbiauti galima naudojant tiek išmanųjį įrenginį, tiek kompiuterį;
• sumažinamos išlaidos, susijusios su kelionėmis į bendrus susitikimus ir kitus
renginius.

Susisiekti, bendrauti ar bendradarbiauti su kitais žmonėmis galima naudojant:
• e. paštą,
• internetinių susitikimų ir bendravimo priemones, tokias kaip „Skype“, „Messenger“,
„Viber“ ir pan.,
• internetinius diskus, tokius kaip „Google“ diskas, „Dropbox“, „OneDrive“ ir pan.,
• internetines taikomąsias priemones, tokias kaip „Google“ dokumentai, „MS Office 365“,
• įvairias naudingas priemones ir programėles, tokias kaip minčių žemėlapiai, coggle.it,
webwhiteboard.com ir pan.,
• socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“, „Instagram“, „Klasė.lt“, „LinkedIn“ ir pan.,
• nuotolines mokymosi aplinkas ir pan.

BENDRADARBIAVIMAS



GOOGLE DOC DALINIMASIS



INTERNETINĖS SAUGYKLOS

Šiuolaikinės technologijos suteikia galimybę įdėti informaciją į
internetą, dalytis failais su žmonėmis, kurie yra kituose miestuose ar
net šalyse bei gali prieiti prie šių duomenų bet kuriuo metu. Ta pati
informacija yra prieinama iš bet kokio kompiuterio, planšetės ar
telefono. Failai, įdėti į interneto saugyklas, nedingsta sugedus
įrenginiui. Visa tai tapo įmanoma dėl debesų kompiuterijos –
informacijos dalijimosi paslaugos.



DEBESŲ KOMPIUTERIJOS 
SUPAPRASTINTA SCHEMA:

Debesų kompiuterijos paslaugas teikiančios
įmonės suteikia naudotojams internetinėje
saugykloje vietą, kurioje galima saugoti savo
dokumentus ir kitus failus. Internetinių
saugyklų tiekėjai teikia tiek nemokamas, tiek
mokamas paslaugas. Gerai žinomi internetinių
saugyklų tiekėjai naudotojams dažnai skiria
tam tikrą dalį saugyklos naudotis nemokamai, o 
viršijus limitą galima mokėti mėnesinį arba
metinį mokestį.



INTERNETINIŲ SAUGYKLŲ 
PAVYZDŽIAI



INTERNETINIŲ SAUGYKLŲ 
PRIVALUMAI

Internetinės saugyklos, lyginat su kitomis duomenų saugojimo ir
perkėlimo galimybėmis, turi nemažai privalumų:

• Failai saugomi internete – norint naudoti failus kitame įrenginyje, nereikia naudoti jokių išorinių laikmenų ar
atmintukų, pakanka turėti įrenginį ir interneto ryšį;
• Galimybė redaguoti failą vienu metu keliems naudotojams – kai kurios interneto saugyklos teikia ne tik failų
saugojimo paslaugą, bet ir suteikia galimybę redaguoti failus interneto saugykloje. Redaguoti failą gali keli naudotojai
vienu metu. Tokiu atveju naudotojai realiu laiku mato dokumento pakeitimus;
• Galimybė bendrinti failus – naudotojai gali bendrinti interneto saugykloje saugomus failus, suteikiant kitiems
naudotojams redagavimo arba tik peržiūrėjimo funkcijas;
• 24x7 palaikymas – prieiga prie interneto saugykloje saugomų failų visą parą (24 valandas 7 dienas per savaitę);
• Prisijungimas iš bet kurios vietos – prieiga prie interneto saugykloje saugomų failų iš bet kurios pasaulio vietos;
• Palaiko visus įrenginius – galimybė peržiūrėti, atsisiųsti ir redaguoti failus tiek kompiuteryje, tiek išmaniajame
įrenginyje nepriklausomai nuo įrenginyje įdiegtos operacinės sistemos;
• Saugios duomenų kopijos – naudotojui nereikia rūpintis atsarginių kopijų saugojimu kituose įrenginiuose, kadangi už
tai atsako interneto saugyklos paslaugų tiekėjas. Visas atsarginių kopijų darymo ir duomenų vientisumo užtikrinimo
procedūras atlieka internetinės saugyklos paslaugų teikėjas, kuris į šį procesą klientų neįtraukia.



DROPBOX
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MS ONEDRIVE



MS ONEDRIVE

„Microsoft Onedrive“ veikia tokiu pačiu principu kaip ir „Dropbox“



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE

„Google Drive“ suteikia 15GB vietos, kas turėtų būti pakankamai
visiems Jūsų poreikiams.



KLAUSIMAI


