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„Vetamix” yra švietimui, daugiausia mokytojams skirta 
interneto svetainė

„Vetamix” yra projektas, vykdomas bendradarbiaujant 
Suomijos Viešąjam transliuotojui „Yle”, Suomijos 
Nacionalinei švietimo valdybai ir Švedijos Kultūros fondui 
Suomijoje

„Vetamix” daugiausia sudėta vaizdo, garso medžiaga ir 
nuotraukos. Ši medžiaga daugiausia parengta „Yle”
rengiamų programų pagrindu.



Istorija
• 2000-2007 m. buvo mažinamas švietimo 

programų skaičius „Yle” televizijos ir radijo 
kanaluose švedų kalba. Galiausiai programų
rengimas nutrūko

• „Vetamix” idėja gimė 2005 m., planavimas ir 
kūrimas prasidėjo 2007 m., o viešai svetainė
pristatyta 2008 m. rudenį

• 2011 m. pateikta naujo dizaino, struktūros ir 
nežymiai atnaujintos koncepcijos svetainė



Bendradarbiavimas ir organizavimas

• „Vetamix” administruoja ir valdo „Yle”

• Turinio gamybą administruoja ir valdo „Yle”

• Finansuotojai - Suomijos Švietimo valdyba ir 
Švedijos Kultūros fondas

• „Vetamix” vadovauja jungtinė vadovų grupė, į
kurią įeina finansuotojų atstovai



Kaip mes dirbame?
• „Yle” redkolegiją sudaro 3 visu etatu dirbantys 

redaktoriai, 3 laisvai samdomi redaktoriai ir 
prodiuseris

• Turinys kuriamas naudojant „Yle” rengiamas 
programas ir papildomas tuo, ką sukuria redkolegija

• Kuriant turinį bendradarbiaujame su mokytojų grupe, 
kad turinys labiau tiktų mokymo tikslams

• Daug darbo su autorių teisėmis



Šiandienos koncepcija

• KISS – angl. Keep It Simple Stupid (paprastai ir 
kvailai)

• Turinys turi būti tinkamas naudoti mokymo 
situacijose, dažniausiai kaip pamokos dalis

• Turinys turi pateikti bendrą supratimą apie temą

• Lengva prieiti – paprasta naudoti

• Nuolat tobuliname – svarbu įsiklausyti į vartotojus



Keli faktai
• Nemokamas vartotojams – autorių teisės priklauso „Yle”

• Kas savaitę apie 3000 unikalių lankytojų, 1000 vartotojų
daugiau lyginant su 2010 m.

• Virš 150 vartotojų kasdien mokymui naudoja turinį

• Vartojimas didėja dėl naujos svetainės versijos ir dėl to, 
kad svetainė daugiau naudojama mokymo situacijose –
mokytojai prisitaiko

• 2607 vaizdo filmų, 1354 nuotraukų, 298 garso takelių, 57 
užduočių, 234 nuorodų, 18 tekstų



Svetainė šiandien – kūrimas 2011 m.

• Daugiau dėmesio turiniui, mažiau – svetainės 
funkcijoms

• Turinio reklama – seno ir naujo

• Spartus tobulinimas

• Kūrimas atviro šaltinio pagrindu – „Drupal 7”

• Vartotojo požiūris – mokytojų, mokinių, visų kitų



„Vetamix” – senoji pristatymo priemonė



„Vetamix” būsima plėtra

• Vartotojų profiliai

• Mokytojų bendruomenė

• „UGC” – vartotojų kuriamas turinys

• Mokiniams skirta dalis

• Daugiau dėmesio turinio kūrimui

• Finansiniai sprendimai


