
Programa „Skype“ siūlo naują terpę (platformą) mokytojams  

Šiandien bet kuriame pasaulio kampelyje esantys mokytojai ir mokiniai gali atrasti vieni kitus ir 
drauge vykdyti projektus bei kartu mokytis naujoje „Skype“ internetinėje terpėje. Vis daugiau 
mokytojų pasitelkia „Skype“, norėdami padėti savo mokiniams mokytis, taigi jie sukūrė „Skype 
klasėje“ – laisvą tarptautinę mokytojų bendruomenę.  
 
„Skype klasėje“ tikslas – padėti panašiai mąstantiems mokytojams atrasti vieniems kitus ir jiems 
svarbius projektus pagal įvairius paieškos kriterijus, pavyzdžiui, mokinių amžiaus grupes, 
gyvenamąją vietą ir interesus. Terpė suteikia galimybę lengvai atrasti dominančią informaciją ir ja 
dalytis.  
 
Anksčiau mokytojams buvo sudėtinga pritaikyti „Skype“ klasės veikloje, nes buvo sunku atrasti 
panašias klases, su kuriomis galima būti dirbti poroje. „Skype klasėje“ padeda įveikti šią kliūtį ir 
virtualioje erdvėje suburia vienminčius mokytojus, suteikdama galimybę lengvai dalintis įgūdžiais ir 
idėjomis.  
 
„Skype video“ suteikia daug įvairių galimybių – pradedant kalbų ir geografijos pamokomis ir 
baigiant virtualiomis ekskursijomis bei pamokoje dalyvaujančiais specialistais iš kitų kraštų – ir gali 
padėti mokiniams patiems atrasti naujas kultūras, kalbas ir idėjas, neiškeliant kojos iš klasės.  
 
Šios terpės bendruomenei priklauso per 3900 mokytojų iš 99 šalių. Aktyvi programos „Skype“ 
vartotoja, penktoms klasėms dėstanti Kara Cornejo iš Misūrio, JAV, vos per vieną dieną surado 
penkias skirtingose pasaulio šalyse esančias mokyklas, su kuriomis bendradarbiauja 
įgyvendindama tarptautinį oro projektą. „Skype klasėje“ – tai puiki galimybė atrasti bendradarbiauti 
norinčių mokytojų ir pasikviesti į savo klasę tokių žmonių, su kuriais kitu būdu pabendrauti 
nepavyktų“.  
 
Norėdami prisijungti prie „Skype klasėje“, mokytojai turėtų:  
 
1.    Prisiregistruoti education.skype.com, nurodydami savo „Skype“ paskyros duomenis.  
2.    Susikurti profilį ir jame nurodyti dominančias sritis, gyvenamąją vietą ir mokinių amžių.  
3.    Naršyti po katalogą, ieškodami projektų, mokytojų ir medžiagos, atitinkančios jų įgūdžius, 
poreikius ar interesus.   
 
„Skype klasėje“ bendruomenės veikloje dalyvauja tik jos nariai. Atradę žmogų, su kuriuo norėtų 
bendrauti, mokytojai gali jį įrašyti prie „Skype“ adresatų arba pasiųsti jam žinutę per tinklalapį.   
 
Ieškote projektų, medžiagos ir įkvėpimo? Apsilankykite education.skype.com 

 

 

 


