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Apklausa

• 600 organizacijų (mokyklų, universitetų, 
bendrovių, …)

• Visas Suomijoje sukurtas ir prieinamas 
skaitmeninio mokymosi turinys



Pagrindiniai skaičiai

• 61 000 turinio vienetų suomių ar švedų kalba

• „WSOY” 20 000 (*)
• „Mikrolinna” 14 768 (*)
• „YLE” 7 692
• „Otava” 4 000  (*)
• „Isoverkosto” 3 160 
• „NBE edu.fi” 3 021

* Privati įmonė

• „Celia” 1 904 spec. 
poreikiams

• Turku miestas1 500 (iš
jų 328 parengė įprasti 
mokytojai)

• Švedų kalba 476
• „Open Idea”: 400



Turinys pagal atskirus lygius

Neskaityti „Otava” (4000) ir „WSOY” (20 000) turinio vienetai

Mokyklos lygmuo Kiekis

Gimnazijos

Pradinėėėės ir pagrindinėėėės mokyklos

Profesinėėėės mokyklos



„Linkkiapaja”

• „Nuorodų vieta”

• http://Linkkiapaja.edu.fi

• Nacionalinė Švietimo valdyba



Kas gi tai?

• E-mokymosi turinio paieškos sistema

• Nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki gimnazijų ir 
profesiniųmokyklų

• Suomijoje sukurtas e-mokymosi turinys

– Visas turinys sukurtas už valstybės lėšas

– Ateityje beveik visą turinį kurs privačios bendrovės

– Suomijos visuomeninis transliuotojas



Turinio rūšys – kas yra e-mokymosi 
turinys?

• Mokymosi žaidimas

• Simuliavimas, 
modeliavimas

• Informacijos šaltinis

• Priemonė
• „Wiki”

• Vertinimas

• Atvira veikla

• Tinklaraštis

• Demonstracijos

• Pristatymas

• Pratimų programos

• Kursas

• Rekomendacijos



• Pamokos dalis

• Siauras daugkartinio naudojimo turinys

• Kurso mokymosi laikotarpis

• Didelis rinkinys, kurį galima naudoti mažomis 
dalimis

Apimtis



Pradinės ir pagrindinės mokyklos

Nemokama medžiaga suomių kalba adresu:
linkkiapaja.edu.fi

Tikslas Suma

Iš viso

Ne spec. poreikiams

Imigrantams

Mokytojųųųų parengimui

Spec. poreikiams



Technologijos 653 Matematika 76
Antroji valstybinė kalba -
švedų 8

Biologija ir geografija 209
Aktyvus pilietiškumas ir 
verslumas 62

Antroji valstybinė kalba -
suomių 8

Gamtos mokslai 154 Žmogus ir technologijos 60 Užsienio kalba - ispanų 6

Istorija 131 Sauga ir eismas 56 Užsienio kalba - italų 5
Kultūrinė tapatybė ir 
tarptautiškumas 125 Užaugti žmogumi 53 Užsienio kalba - prancūzų 5

Socialinės studijos 125 Sveikata 48 Užsienio kalba - vokiečių 5

Menas 112 Mokinių orientavimas 42 Užsienio kalba - rusų 5

Rankdarbiai 101
Religija – evangelikai 
liuteronai 41

Švedų gimtoji kalba ir 
literatūra 5

Suomių gimtoji kalba ir 
literatūra 101 Etika 32 Užsienio kalba - švedų 2
Tvarioji plėtra, atsakomybė
už gamtą, … 95 Muzika 26

Gimtoji kalba ir literatūra –
gestų kalba 2

Užsienio kalba - anglų 90 Sportas 23
Gimtoji kalba ir literatūra –
kitos kalbos 1

Fizika ir chemija 89 Religija - kitos 20
Gimtoji kalba ir literatūra -
lapių 1

Žiniasklaidos įgūdžiai ir 
komunikacija 85 Užsienio kalba - kitos 17 Užsienio kalba - vokiečių 0

Religija - pravoslavybė 9
Gimtoji kalba ir literatūra -
Lotynų 0

Užsienio kalbų turinio mažai, nes neįskaitomas užsienyje 

sukurtas turinys



Kas sumokėjo už turinio sukūrimą?

• Nacionalinė Švietimo valdyba - už 57

• Virtualiųmokyklų projektai - už 1

• Europos socialinis finansavimas - už 3

• „Edu.fi” (daugiausia „NBE”) - už 487

• Kiti (daugiausia miestai ir universitetai) - už 1238



1 išvada

• Turinys nesusitemintas, nekoordinuotas

• Yra daug nepasiekiamo turinio

– Parengėmokyklos, niekam nežinomas arba neaišku, 
kur turinys yra

– Tik mokyklai ar mokytojui (dėl autorių teisių ir kitų
priežasčių)

• Nelabai gerai žinomas



2 išvada

• Ganėtinai gausus turinys = nėra sąveikos, nėra 
pedagoginių nurodymų ir t.t.



Mokymosi projektas
Tradicinis mokymosi projektas

Tema: paprasta, atskira
Objektas: didelė atskirų duomenų grupė
Mokymosi užžžžduotis: individualios 
užduotys, nereikia bendradarbiauti
Skatinimas: pasitikėjimas individualiais 
mokinių gebėjimais
Vertinimas: vaikų rezultatų vertinimas, 
tradicinis vertinimas (skaičiais, …)
Tikslas: pagrindinis dėmesys skiriamas 
parodomajam galutiniam rezultatui

Naujasis mokymosi projektas

Tema: sudėtinga, esanti konceptualiu 
iššūkiu
Objektas: dėmesys pagrindiniam 
reiškiniui
Mokymosi užžžžduotis: bendra užduotis, 
dėl kurios mokiniai turi glaudžiai 
bendrauti ir bendradarbiauti 
Skatinimas: kiekvieno mokinio 
palaipsnis vedimas į puikius veiklos 
rezultatus
Vertinimas: mokinių geresnių veiklos 
rezultatų vertinimo sukūrimas
Tikslas: pagrindinis dėmesys skiriamas 
mąstymo vystymuisi skatinti

Šaltinis: Hakkarainen. K., Lipponen, L. , Ilomäki, L., Järvelä. S., Lakkala. M., Muukkonen. H., 
Rahikainen, M., & Lehtinen, E.1999. Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä. 
(IKT kaip priemonė naujiesiems mokymosi projektams)



Jei turėtumėte galių

• Kaip išlaikytumėte „linkkiapaja”, kaip 
padarytumėte ją sėkminga?

- 3 – 4 veiksmai / grupės

- Parenkime biudžetą


