Karantino metu IT specialistų pagalba mokytojams
Paskelbus karantiną, kaip ir visa kita, ugdymo įstaigos uždaromos mažiausiai 2 savaitėms. Tačiau kaip
tęsti vaikų mokymą? Čia technologijos ateina į pagalbą. Darbo iš namų metu pasitelkti technologijas itin
svarbu visiems, o mokytojams - ypatingai. Juk atsakomybė toliau mokyti vaikus niekur nedingsta. Tai
gali būti sudėtinga, ypač jei nėra bendros sistemos, o pasiklysti pasiūlymų bei technologijų gausoje itin
lengva. Todėl į pagalbą savanoriškai stoja nevyriausybinė organizacija „Kompiuteriukų fondas”.

Pristato priemones mokytojams
Karantino aplinkybėmis fondo IT profesionalai ėmėsi iniciatyvos. Kovo 20 dieną planuojamas atviras
internetinis seminaras visiems Lietuvos mokytojams „Kaip mokyti vaikus nuotoliu”. Internetiniame
seminare dalyvauti gali visų dalykų mokytojai, o dalyvių skaičius neribojamas. Daugiau informacijos
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http://bit.ly/33on4ip

Idėja kilo Kompiuteriukų fondo mokymų vadovui Kęstučiui Mačiulaičiui supratus, kad mokytojai nėra
pasirengę tokioms situacijoms: „Kai paskelbė karantiną, visų pirma pagalvojau apie mokytojus, ar jie
tikrai turi įrankius tęsti darbą nuotoliniu būdu, ar yra pasiruošę jais naudotis? Pats būdamas mokytoju,
žinojau, kad mokyklose dabar tvyro nežinia, o būtent dabar yra tas laikas, kai Lietuvos tauta gali dar
kartą susivienyti, susikaupti, kaip ir prieš 30 metų, ir dirbti išvien, kad praeitume ir šiuos iššūkius. Todėl
jaučiu pareigą reaguoti ir dalintis savo IT žiniomis bei patirtimi”.
Kadangi mūsų šalyje švietimas - opi problema ir jaunosios kartos ugdymui dėmesys nedidelis, tenka
atsigręžti į mokytojus. Jie, savo pašaukimo vedami, kaip įmanydami stengiasi perduoti žinias mūsų
vaikams. Net ir sunkiais etapais, jie renkasi patys tobulėti ir rasti būdų vaikų mokymui tęsti.

Technologijos - įrankis tęsti pamokas visose situacijose
„Kompiuteriukų fondo” mokymų metu, mokytojams bus pristatyti įvairūs įrankiai, padedantys pamokas
vesti nuotoliniu būdu. Nuo pat pirmos akimirkos, kai įrašas apie internetinį seminarą buvo paskelbtas
„Kompiuteriukų fondo” Facebook paskyroje, mokytojų susidomėjimas buvo itin didelis. Per porą dienų
į internetinį seminarą užsiregistravo 7000 žmonių, tad akivaizdu, kad mokymai yra reikalingi. “Mūsų
fondo tikslas visuomet buvo padėti mokytojams integruoti technologijas į pamokas. Šiuo atveju taip pat
- pamatėme kuo galime padėti ir ėmėmės iniciatyvos. Tikėjomės, kad susirinks keli šimtai mokytojų,
tačiau susidomėjimas viršijo lūkesčius. Skaičiai rodo, jog tai ką darome yra išties svarbu ir aktualu
šiandienai.” - sako fondo vadovė Viltautė Žvirzdinaitė. „Kompiuteriukų fondo” komanda dirba su IT
edukacijos gerinimu, dovanoja įrangą mokykloms bei skatina šiuolaikiškų pamokų kūrimą. Pagrindinė
fondo veikla - atnaujinti Lietuvos IT švietimą kuriant inovatyvias pamokas ir gilinant mokytojų žinias.
Žinoma, tokiomis intensyviomis aplinkybėmis, valstybė imasi veiksmų, stabdančių koronaviruso plitimą
bei rūpinasi bendra šalies gerove. Tuo tarpu, „Kompiuteriukų fondas” priima tai kaip iššūkį ir reaguoja į
susiklosčiusią situaciją, savo ruožtu nukreipdami jėgas ten, kur mokytojams pagalba labiausiai
reikalinga. Džiugu matyti tokį mokytojų susidomėjimą nuotolinio mokymo būdais. Juk technologijos tai žvilgsnis į ateitį bei išmanią mokymo sistemą.

