
, ,Edmodo” privalumai:  
 
·  nemokamas, 
·
galimybė vienu paspaudimu ir be jokios papildomos registracijos prisi jungti su jau turima G
oogle
  (Gmail)  arba Office365 (Microsoft) paskyra, 
·  saugus, nes mokiniai  bendrauja uždarose virtualiose klasėse,   
·  lengva dalintis  įvairaus formato (Word, Pdf, Excel,  video, skaidrių ir  t .t .)   ištekliais,  
·  mokiniai  gali  ne tik atl ikti  užduotis,  bet ir  vertinti  savo pažangą, 
·  lengva sukurti  paskyras vaikams ir tėvams (nereikalingas jų el .  pašto adresas),  
·  lengva bendrauti su tėvais,  nes EDMODO yra galimybė siųsti  žinutes, užduoti klausimus ar
komentuoti kitų atsakymus, 
·  mokytojai gali  rašyti  žinutes su tam tikra informacija kiekvienam mokiniui atskirai  ar visai
grupei,  
·  užduočių įrankis leidžia sukurti  užduotį,  kurią mokiniai  turi  atl ikti  iki  nurodyto laiko,   
·  įrankis ypač naudingas diferencijuojant užduotis:  keliais mygtuko spustelėjimais klasės
mokiniams galima pasiųsti  skirtingas
  užduotis,  
·  mokytojai gali  kurti  įvairius testus (kai reikia pasirinkti  vieną teisingą atsakymą, įrašyti
žodį,  atsakyti  į  klausimą ir  pan.),  
·  ir  dar daugybė kitų galimybių nuotoliniam mokymui organizuoti !

Mieli ikimokyklinių
įstaigų  Vadovai, Mokytojai,

norėdami sumažinti Jūsų
nerimą dėl nuotolinio ugdymo organizavimo ir abejones dėl

tinkamos
priemonės pasirinkimo, siūlome išeitį – paprastai valdomą,

daugumos naudojamą, į ,,FaceBook“ programėlę panašų, tačiau
saugų ir

ugdymui pritaikytą įrankį ,,Edmodo“!

Mokytoja Laura:  

,,Įra
nkis

patiko, nes panašus į ,,F
acebook”, nieko nereikia instaliuoti, yra online,  

daug galimybių vertin
imui ir įs

ivertin
imui, ,,b

onusų” kaupimui, 

pažangos stebėjimui ir p
erkėlimui į sekančius metus,  užduočių

 pateikimui, in
teraktyviam bendravimui ir p

an. Patogus tėvų 

informavimas. Aš mielai ją naudoju nuotoliniam mokymui”.

Mokytoja Vaida: 

,,Įrankiu išties paprasta naudotis, o

tėvams jis

patrauklus, nes primena įprastą

,,FaceBook“.

Be to, mokytojai gali jungtis į

profesines grupes su kitais

mokytojais iš savo mokyklos, ar

kitų mokyklų, keistis informacija bei

patirtimi ir mokytis vieni iš kitų.“

 
Mokytoja Klaudija sako:

 ,,Puiki nuotolinio mokymo platforma net ir to 
nebandžiusiems. 

Prisijungti galima tik vienu paspaudimu, jei turite pvz.
Gmail arba Microsoft pašto dėžutes,

o vaikams ar tėvams prisijungti užtenka tik žinoti 
klasės prisijungimo kodą. 

Yra galimybė į užduočių aplankus įkelti savo jau
 turimus failus, nuorodas, skaidres ir t.t. bei užduotis 

kurti pačioje platformoje 
(testai, apklausos, mini užduotys). 
Patogu, greita, lengvai įvaldoma!”

PRC ,,RoboLabas” jau išbandė šį įrankį,
todėl jį rekomenduoja!

Mokyklas, kurios norėtų naudoti šią programėlę prašome iki 2020 m. kovo 24 d. informuoti
el. paštu: betules@gmail.com

Panevėžio švietimo centro ir PRC ,,RoboLabas" komandos teiks nuotolines konsultacijas,
kaip lengvai įvaldyti šį įrankį.  


