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EUfolio mokymosi scenarijus  

Gediminas Jonauskas, Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla 

 
Dalykas  

Informacinės technologijos 

Mokymosi 
scenarijaus 
pavadinimas 

Pagal iTEC scenarijų 

Mokinių amžius 12-13 

Kalba  Lietuvių 

Trukmė 4 sav. 

Tikslai Dirbant individualiai, ugdyti IKT kompetencijas, kūrybiškumą, sukurti ir 
pristatyti bendrą produktą – papildytos realybės info-stendą 
“Kompiuterio dalys” 

Trumpas turinio 
aprašymas 

Naudojant mobiliuosius įrenginius, mokiniai kuria papildytos realybės 
(Aurasma) informacinį stendą informacinių technologijų kabinetui, kuris 
iliustruos kompiuterio sandarą ir bus naudojamas kaip mokymo 
priemonė jaunesnių klasių mokiniams. 
Mokiniai dirba individualiai, kurdami savo pristatomą kompiuterio dalį. 
Visi mokiniai atsakingi už viso projekto sėkmę – apjungiant visų klasės 
draugų auras galutiniame projekto stende.  
 

Reikšminiai žodžiai Papildyta realybė, dizainas, video, projektas, kompiuterio sandara.  

Metodai Individualus darbas, 
Kūrybinė laboratorija, 
Darbas netradicinėje aplinkoje, 
Projektinė veikla 

XXI a. gebėjimai Kūrybiškumas, laiko vadyba, savivaldus mokymasis, atsakomybė.  

Naudoti IKT įrankiai Aurasma, videoredaktorius, informacijos paieška ir sisteminimas. 

Mokinių veikla  Mokiniai kuria mini filmuką-metodinę medžiagą apie pasirinktą 
kompiuterio dalį(CPU, RAM, ROM, HDD…)  

 Filmukus talpina e.portfelyje, gauna patarimų iš klasės draugų, 
vertina kitų darbus.  

 Atsižvelgdami į gautas pastabas, tobulina filmukus 

 Kuria pridėtinės realybės žymę aurasma programinės įrangos 
pagalba. 

 Apjungiant visas komandos sukurtas auras, sukuriamas 
galutinis produktas – informacinis pridėtinės realybės stendas, 
kuris naudojamas mokant jaunesniųjų klasių mokinius.  

Kita Šios veiklos metu ugdomos mokinių komunikavimo gimtąja, 
skaitmeninio raštingumo bei bendrosios kompetencijos. Veiklos 
apibendrinimui ir vertinimui naudojamas mokinio įsivertinimas, 
mokytojas vertina diagnostiniu bei apibendrinamuoju vertinimu. 
 

Nuorodos http://www.emokymasis.com/tinklarascarontis/mokytis-su-aurasma  

http://www.emokymasis.com/tinklarascarontis/mokytis-su-aurasma
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Naudota medžiaga / Ištekliai 

  
Aprašymas 

 
Tipas 

Failo pavadinimas / URL adresas  
Kalba 
 

Medžiaga, 
naudota 
veiklos 
metu 

Mokiniai rengdami 
projektą, ieškojo 
informacijos 
internete, 
bibliotekoje. 
Susipažinti su 
kompiuterio 
sandara – 
naudojamas 
kompiuteris, 
asmeninė mokytojo 
biblioteka 

Spaudini
ai, 
elektroni
niai 
dokumen
tai, 
duomenų 
paieškos 
bazė 

http://www.slideshare.net/gitcerk/kompiuterio-
sandara-ko  
http://gabija.simnet.lt/it/vad9_10/komp/komp_02.
html  
http://www.vkudirkosgimnazija.lt/vadovelis/skyriai/
1sk2.html  
http://www.paltarokogimnazija.lt/Mokomoji%20m
edziaga/Kompiuterio%20sandara/  
http://info.infobitas.lt/  
http://www.paltarokogimnazija.lt/Informatika/infot
ech4_003.htm  
http://windows.microsoft.com/lt-
lt/windows/computer-parts#1TC=windows-7  
http://lt.wikipedia.org/wiki/Technin%C4%97_%C4%
AFranga  
Valiukas O. Kompiuterio sandarac (su CD), (Žara, 
2011) 
Kanapecka P., Kazanavičius E., Mikuckas A. 
Kompiuterių elementai. (KTU leidykla Technologija, 
2008) 
Kirdeikis S. Kompiuterio konstravimas ir remontas 
(Smaltija, 2008) 

 

Lietuvių 

Mokinių 
veiklos 
įrodymai 

Sukurti mini 
filmukai-metodinės 
medžiagos apie 
kompiuterio dalis, 
Sukurtas 
informacinis-
pridėtinės realybės 
stendas apie 
kompiuterio dalis. 

Vaizdas, 
nuotrauk
os 

http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=
249  

Lietuvių 

Veiklą 
atspindintys 
vaizdai, 
filmuota 
medžiaga 

 Nuotrauk
os 

http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=
249  

 

 

Įgyvendinimo rezultatai ir išmoktos pamokos 

 Aprašymas 
Kas pasisekė Sukurti mini filmukai ir informacinis stendas apie kompiuterio dalis – puiki metodinė 

ir mokomoji priemonė   

Kas nelabai sekėsi Ne visada mokiniai laiku atlieka užduotis, ne visada tinkamai veikia programa. 

Ką reikėtų keisti Reikėtų skirti daugiau laiko projekto vykdymui ir įgyvendinimui 

 

http://www.slideshare.net/gitcerk/kompiuterio-sandara-ko
http://www.slideshare.net/gitcerk/kompiuterio-sandara-ko
http://gabija.simnet.lt/it/vad9_10/komp/komp_02.html
http://gabija.simnet.lt/it/vad9_10/komp/komp_02.html
http://www.vkudirkosgimnazija.lt/vadovelis/skyriai/1sk2.html
http://www.vkudirkosgimnazija.lt/vadovelis/skyriai/1sk2.html
http://www.paltarokogimnazija.lt/Mokomoji%20medziaga/Kompiuterio%20sandara/
http://www.paltarokogimnazija.lt/Mokomoji%20medziaga/Kompiuterio%20sandara/
http://info.infobitas.lt/
http://www.paltarokogimnazija.lt/Informatika/infotech4_003.htm
http://www.paltarokogimnazija.lt/Informatika/infotech4_003.htm
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/computer-parts#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/computer-parts#1TC=windows-7
http://lt.wikipedia.org/wiki/Technin%C4%97_%C4%AFranga
http://lt.wikipedia.org/wiki/Technin%C4%97_%C4%AFranga
http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=249
http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=249
http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=249
http://mahara.eufolio.eu/group/view.php?id=249

