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Projekto „E-DESIGN - Europos skaitmeninis švietimas socialinei
įtraukčiai ir visuotinei kaimynystei“ tikslas - prisidėti prie studentų ir
pažeidžiamų grupių, ypač migrantų ir pabėgėlių, socialinės įtraukties
skatinimo ir kovos su socialine nelygybe, stiprinant jų skaitmenines
kompetencijas ir taip didinant jų galimybes darbo rinkoje bei socialinį
dalyvavimą pagal Europos socialinių teisių ramsčio ir programos
„Švietimas ir mokymas (ET) 2020“ tikslus.

Tikslas - stiprinti tvarias savanoriško darbo struktūras
bendruomenėse ir mokyklose, siekiant pagerinti visuomenės
struktūras, skirtas pasiekti socialiai pažeidžiamas grupes. Sukūrus
nemokamus ir lengvai prieinamus skaitmeninio švietimo pasiūlymus,
tikslinės grupės susidomi jais ir užmezga ryšius su kitais savo
bendruomenės žmonėmis; taip didėja jų socialinė įtrauktis.

Uždavinys, į kurį atkreipia dėmesį ES ir kurį siekiama spręsti šiuo
projektu, - sudaryti sąlygas būsimiems darbuotojams kuo greičiau
įgyti įgūdžių, kurių reikia sparčiai besikeičiančioje šiuolaikinėje darbo
rinkoje. Taip galima užtikrinti užimtumą ir socialinį dalyvavimą vis
labiau skaitmenizuotame pasaulyje. Todėl labai svarbu dėti
pastangas, kad ši raida neaplenktų skaitmeninės atskirties grupių bei
padėti joms įveikti kliūtis, susijusias su technologine pažanga.

Įkuriant decentralizuotas skaitmeninio švietimo struktūras per IRT
mokymo centrus socialinėse srityse, mokyklose ir kitose tinkamose
bendruomenių vietose, esančiose projekto partnerių organizacijų
regionuose, E-DESIGN siekia suteikti ir pagerinti prieigą prie IRT
mokymų ir sustiprinti socialiai remtinų grupių skaitmenines
kompetencijas.

I. Projekto tikslai ir aprašymas

ĮVADAS
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II. Projekto partneriai
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Projekto koordinatorė ZAUG yra
ne pelno profesinio mokymo
įstaiga ir švietimo paslaugų
teikėja, siūlanti suaugusiesiems
ir jaunimui profesinį orientavimą,
taikomąjį mokymą, profesinį
profiliavimą, profesinio mokymo
ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Projekto „E-DESIGN – Europos skaitmeninis švietimas socialinei
įtraukčiai ir visuotinei kaimynystei“ konsorciumą sudaro septynios
įvairios organizacijos iš šešių Europos šalių: ZAUG ir CodeDoor iš
Vokietijos, CEPROF iš Portugalijos, EILD iš Graikijos, CIP iš Kipro, CSC iš
Italijos ir Kauno kolegija iš Lietuvos.

CodeDoor yra ne pelno
organizacija iš Vokietijos. Ji teikia
dirbtinio intelekto palaikomą
žiniatinklio mobiliąją programėlę,
kuri įgalina organizacijas visame
pasaulyje mokyti jų paslaugų
gavėjus įgyti skaitmeninių
įgūdžių per projektais grindžiamą
mokymąsi ir individualias
pamokas.

Portugalijos partnerė CEPROF 
yra profesinio rengimo ir mokymo
mokykla, kuri prisideda prie
besimokančiųjų asmeninių ir
profesinių įgūdžių ugdymo,
rengia juos darbo rinkai,
daugiausia dėmesio skirdama
technologijoms ir turizmui. 
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Kipro partnerė C.I.P. Citizens in
Power yra ne pelno organizacija,
kuri tenkina žmonių poreikius ir
pageidavimus, įtraukdama juos į
socialinį ir pilietinį gyvenimą ir
kartu rengdama jiems
nemokamus visų sričių (STEM,
socialinių inovacijų ir naujųjų
technologijų, visuotinio švietimo
ir verslumo) mokymus. 

Italijos partnerė CSC yra ne
pelno asociacija, skatinanti
novatoriškų švietimo metodų,
galinčių prisidėti prie socialinių
pokyčių ir bendruomenės
vystymosi, kūrimą ir
eksperimentavimą.

EILD yra Graikijos
nevyriausybinė organizacija,
besirūpinanti regionine plėtra,
informuotumo didinimu,
keitimusi žiniomis, socialine
sanglauda ir naujomis
technologijomis.

Kauno kolegija yra viena iš
pagrindinių profesinių aukštųjų
mokyklų Lietuvoje, vykdanti
pirmosios pakopos technologijų,
biomedicinos, humanitarinių ir
socialinių mokslų bei menų
studijas. Ji prisideda prie
valstybės regioninės plėtros
politikos įgyvendinimo.



Partnerystę sudaro organizacijos, turinčios viena kitą papildančių
žinių, įgūdžių ir kompetencijų. Ją sudaro organizacijos, kurios yra
stiprios skaitmeninio švietimo, IRT mokymo medžiagos ir metodų
rengimo, tokių mokymų įgyvendinimo, tikslinių grupių pasiekimo ir
paramos pasiūlymų, pritaikytų tikslinės grupės poreikiams, rengimo
srityse.

Projekto partneriai
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Šiame skyriuje bus paaiškinti keturi moduliai (mikrovaldikliai, trimačiai
(3D) objektai, mobiliųjų programėlių kūrimas ir interneto svetainių
kūrimas), kurie buvo sukurti ir naudojami įgyvendinant E-DESIGN
projektą. Nurodomi kiekvieno modulio tikslai ir taikymo sritis. Mokytojo
dalijamoji medžiaga (I priedas) ir Užduočių lapai (II–V priedai)
pateikiami interneto svetainėje skiltyje „Priedai“.

I. Modulis A. Mikrovaldikliai

Vienas iš keturių pagrindinių IRT mokymo centruose taikomų modulių
yra apie mikrovaldiklius.

Mikrovaldiklis yra vieno lusto kompiuterinė sistema. Kai kuriems
mikrovaldikliams apibūdinti taip pat vartojamas terminas „sistema
luste“ arba „SoC“. Mikrovaldiklyje atmintis, skaitmeninės ir analoginės
įvestys ir išvestys, laikmačiai, UART ir kt. paprastai yra integruoti į
vieną lustą, todėl mikrovaldiklio programa dažnai apsieina tik su
keliais komponentais.

Mikrovaldiklių, kaip „įterptųjų sistemų“, nepastebimai daugėja
kasdienio vartojimo prekėse, pavyzdžiui, skalbimo mašinose,
lustinėse kortelėse (mokėjimų, telefonų kortelėse), buitinėje
elektronikoje (vaizdo grotuvuose, CD/DVD grotuvuose, radijo
imtuvuose, televizoriuose, nuotolinio valdymo pultuose), biuro
elektronikoje, motorinėse transporto priemonėse, mobiliuosiuose
telefonuose ir net laikrodžiuose. Be to, jų yra beveik visuose
kompiuterių periferiniuose įrenginiuose (klaviatūroje, pelėje,
spausdintuve, monitoriuje, skeneryje ir daugelyje kitų).

Mikrovaldikliai paprastai programuojami programavimo kalbomis
Assembler, C arba C++. Taip pat naudojamos ir kitos kalbos, pvz.,
BASIC, Pascal, Forth ar Ada. 

Mikrovaldiklių veikimas ir įranga yra pritaikyti atitinkamai programai.
Dėl kainos ir energijos suvartojimo jie turi pranašumų prieš įprastus
kompiuterius. 

TRUMPAS KIEKVIENO MODULIO PAAIŠKINIMAS

MOKYMOSI PASIŪLYMŲ
APŽVALGA
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Maži mikrovaldikliai yra ekonomiška įranga – jų galima įsigyti
didesniais kiekiais už mažą kainą. Todėl mikrovaldikliai gali būti
naudojami žaismingai mokytis programavimo ir elektrotechnikos
pagrindų įgyvendinant kasdienius projektus: nuo labai paprastų (pvz.,
šviesos diodų valdymas) iki sudėtingų (pvz., išmaniųjų namų
valdymas). Taigi mikrovaldikliai tinka ir pradedantiesiems, ir
pažengusiems vartotojams.

Mikrovaldiklių modulį sudaro penkios pagrindinės temos: Įvadas į
Arduino, mikrobitai ir Raspberry Pi, loginiai vartai, (blokinis) kodavimas,
Arduino pagrindai ir daiktų internetas.

Įvadas į Arduino, BBC Micro: bit ir Raspberry PI 

Arduino, BBC Micro:bit ir Raspberry Pi yra labiausiai paplitę
dabartinės rinkos mikrovaldikliai. Toliau apžvelgiami jų veikimo
būdai, pateikiama bendra informacija apie siūlomų mikrovaldiklių
sandarą ir periferinius įrenginius. Be to, mokytojai gali rasti
papildomos informacijos, kuri susijusi su dalijamąja medžiaga.

Loginiai vartai. Svarbu ne tik suprasti mikrovaldiklius, bet ir žinoti, kaip
juos programuoti. Šioje temoje išsamiai apžvelgiamos loginių vartų
taikymo sritys. Techninė ir programinė įranga visada susijusi su
įtrauktų loginių vartų teorija (pvz., „arba“, „ir“, „ne ir“ ir kt.), todėl svarbu
suprasti šiuos vartus ir skirtingas jų būsenas.

(Blokinis) kodavimas. Programavimo išmokti nėra lengva. Būtent todėl
blokinis kodavimas (jau sugrupuota kodo dalis) yra geras būdas
supažindinti besimokančius asmenis su programavimu. Blokinio
kodavimo principas – padėti organizuoti kodą (tam tikri blokai gali
tilpti tik į tam tikrus kitus blokus), padalyti ciklus ir užklausas į vieną
bloką ir supaprastinti kodą blokais. Besimokantieji gali sutelkti dėmesį
į idėjų plėtojimą ir programavimą, užuot nerimavę dėl daugelio dalykų
(pvz., kodo sintaksės, netinkamos kodo vykdymo tvarkos, kintamojo
naudojimo prieš jį deklaruojant ir t. t.).

Arduino pagrindai. Kitas žingsnis – paskatinti besimokančius asmenis
rašyti scenarijų. Išmokę blokuoti kodą, dauguma jų nesusiduria su
didelėmis problemomis ir greitai gali sėkmingai koduoti scenarijus
programuodami paprastus jutiklius ryšiui su mikrovaldikliu palaikyti.
Mokantis Arduino pagrindų siekiama dar labiau pasistūmėti į priek –
spręsti vis sudėtingesnes problemas ir dirbti su konkrečiais
projektais.
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Daiktų internetas (Internet of Things (IoT)). Išmokę rašyti scenarijus,
besimokantieji susidurs su sudėtingomis daiktų interneto
problemomis. Daiktų internetui reikalingas jutiklių programavimas,
taip pat mikrovaldiklio ir kito įrenginio (išmaniojo telefono, kito
mikrovaldiklio, kompiuterio ir pan.) ryšio programavimas. Šviesa, kurią
galima įjungti išmaniuoju telefonu, meteorologijos stotis, siunčianti
informaciją į svetainę, ar kiti sudėtingesni projektai aptariami
nagrinėjant šią temą.

II. Modulis B. Trimačiai (3D) Objektai

Antrasis modulis skirtas trimačiams (3D) objektams. 3D Objektai – tai
objektai, turintys aukštį, ilgį ir plotį. 3D apibūdina vaizdą, kuris sukuria
gylio arba kintančio atstumo iliuziją. 

3D objektų yra visur, įskaitant filmus, grafiką, kompiuterinius žaidimus
ir virtualiąją realybę. Nuolat tobulėjant technologijoms akivaizdu, kad
XXI amžiuje 3D objektų daugės. Vis daugiau įmonių ir pavienių asmenų
pradeda naudoti 3D objektus kasdieniame gyvenime, jie taikomi
įvairiose srityse – pradedant nuo kūno protezų iki pastatų statybos,
nuo muzikos instrumentų iki automobilių dalių spausdinimo. 

Modulį sudaro trys pagrindinės temos: 3D modeliavimas, 3D
spausdinimas ir fotogrametrija. 

3D modeliavimas – bet kokio objekto 3D vaizdo generavimas
naudojant kompiuterinio projektavimo (CAD) programinę įrangą. Yra
keletas nemokamos programinės įrangos tiekėjų. Gerosios patirties
sukaupta naudojant šias tris: Tinkercad, Sketchup Online ir Onshape.
Šios temos užduočių lapuose pateikiamos rato surinkimo ir paprastų
objektų modeliavimo užduotys. Mokytojai gali pateikti praktinių
užduočių, kurios padės besimokantiems asmenims geriau suvokti
dėstomą turinį.

CAD  programinė įranga, skirta 3D modeliavimui, gali palengvinti 3D
spausdinimo procesą.
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3D spausdinimas apima įvairius procesus, kurių metu medžiaga
sujungiama arba sukietinama valdant kompiuteriu, sukuriant trimatį
objektą (medžiaga pridedama), paprastai sluoksnis po sluoksnio. 3D
spausdinimas suteikia galimybę gaminti labai sudėtingas formas,
kurių sukurti rankomis neįmanoma, todėl svarbu turėti daugiau šios
srities žinių. 

Fotogrametrija – paskutinė šio modulio tema. Tai metodas, kuriuo
netiesiogiai nustatoma objekto padėtis ir forma naudojant 2D
nuotraukas. Daugiausia dėmesio skiriama tiksliam trimačiam
nufotografuoto objekto geometriniam atkūrimui. Interpoliuojant daug
2D nuotraukų iš skirtingų kampų ir perspektyvų, gaunamas
skaitmeninis nufotografuoto objekto modelis. Šiam tikslui pasiekti
rekomenduojamos dvi pagrindinės programinės įrangos: 3D Flow
Zephyr arba Visual FSM. Fotogrametrija plačiai taikoma įvairiose
gyvenimo srityse: architektūroje, mene, geologijoje, žemės ūkyje,
miškininkystėje ir net biomedicinoje.
 
3D objektų modeliavimas ir spausdinimas bei fotogrametrija laikomi
pagrindiniais IRT srities reikalavimais ir netrukus bus plačiai paplitę
gamyboje. 

III. Modulis C. Mobiliųjų programėlių 
     kūrimas

Trečiasis modulis – mobiliųjų programėlių kūrimas. Programėlių
kūrimas (mobiliųjų programėlių kūrimas) – sukūrimas programėlės,
kurią galima naudoti išmaniajame telefone arba kompiuteryje.

Kasdienėms reikmėms ar pramogoms skirtų programų skaičius ir
naudojimas sparčiai didėja. Yra nemažai platformų, kuriose įvairiais
būdais galima kurti mobiliąsias programėles. Tačiau norint tai
padaryti reikia tam tikrų programavimo žinių.
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planavimas ir dizainas;
išdėstymas ir stilius; 
kūrimas (vaizdai tampa veikiančiu interneto svetainės įrankiu). 

Informacijos rinkimas (problemos analizė, galimų sprendimų
paieška ir pan.);

Atsižvelgiant į tai, MIT App Inventor 2 aplinka buvo pasirinkta kaip
būdas supažindinti besimokančius asmenis su programėlių kūrimu.
MIT App Inventor 2 tinka žmonėms, kurie dar tik pradeda programuoti,
nes joje galima naudoti integruotus blokinius kodus. Taigi siekiant,
kad dalyviai sukurtų algoritmą, kuris sukeltų skirtingą įvykį, buvo
sukurti užduočių lapai (taikomi skirtingi mobiliosios programėlės
metodai ir savybės).

IV. Modulis D. Interneto svetainių
     kūrimas

Interneto svetainių kūrimas - kas tai? 

Paskutinis modulis skirtas interneto svetainių kūrimui. Interneto
svetainių kūrimas – procesas, kurio metu sukuriamas interneto
svetainės dizainas ir ji paverčiama interaktyvia. Svetainių kūrimas
atgaivina ir suteikia judesio statiškiems objektams. Tai atliekama
verčiant dizainą į interneto svetainės kodavimo kalbas, kurias gali
interpretuoti ir rodyti interneto svetainės naršyklės. Internetinio
turinio kūrimą sudaro trys pagrindiniai procesai: 

Norint suprasti interneto svetainių kūrimo pagrindus, būtina turėti
aiškų supratimą apie visą internetą. Internetas, kartais vadinamas
tiesiog „tinklu“, yra atskirų kompiuterių (ir kompiuterių tinklų įmonėse,
organizacijose), kurie yra sujungti ryšių tinklais, visuma. Kiekvienam
prie interneto prijungtam kompiuteriui suteikiamas unikalus adresas,
vadinamas IP adresu.
 

Interneto svetainių kūrimo pagrindai

Interneto svetainės kūrimo etapai:

12



Planavimas (vartotojų poreikių ir lūkesčių analizė);
Projektavimas / Dizainas (techninis ir struktūrinis apibrėžimas); 
Kūrimas (kodavimas);
Testavimas ir pristatymas;
Priežiūra ir tobulinimas. 

Back-end (vidinis) programavimas. Tai funkcijų, kurias valdys
serveris, pavyzdžiui, duomenų valdymas, operacijos su
duomenimis ir ryšys su duomenų baze, programavimas.
Front-end (išorinis) programavimas. Viskas, ką galima pamatyt, yra
front end programavimas, jis naudojamas puslapio struktūrai,
vizualiajai daliai sukurti ir padaryti svetainę dinamišką.

Kaip matyti, interneto svetainės kūrimas apima ne tik programos
kodavimą, bet ir visą konkrečios problemos sprendimo kūrimą.

Interneto svetainių kūrimą sudaro:

Interneto svetainių kūrimo modulį sudaro dvi pagrindinės temos:
kodavimo kalbos (HTML, CSS ir JavaScript) ir WordPress. 

Interneto svetainių kodavimo kalbos

HTML. Hiperteksto žymėjimo kalba (HTML) yra statinė dokumentų
išdėstymo ir hipersaitų specifikavimo kalba. Tai paprasta, tačiau
galinga, nuo platformos nepriklausoma kalba tinklalapiams kurti.
HTML – komandų, vadinamų žymėmis, kurios įterpiamos aplink
objektus (tekstą, paveikslėlius, garsus, lenteles, formas ir t. t.), visuma.
HTML taip pat nurodoma, kaip kurti nuorodas į kitus dokumentus.

CSS. HTML leidžia sukurti pagrindinę tinklalapio struktūrą, tačiau
norint ją pateikti patraukliau naudojama CSS (Cascade Style Sheets)
– kiekvienam iš HTML dokumente naudojamų elementų ar žymų
pritaikomi skirtingi stiliai.

JavaScript. Paprastai visą informacijos procesą valdo serveris, tačiau
kartais galima suteikti galimybę atlikti veiksmus ir vartotojo
kompiuteryje, kad būtų galima atlikti pakeitimus nesikreipiant į
serverį. Šiam tikslui naudojama JavaScript. Pavyzdžiui, užpildytos
internetinės formos patvirtinimas.

13



WordPress – tai atvirojo kodo turinio valdymo sistema (TVS), kuria
vartotojai gali kurti dinamiškas svetaines ir tinklaraščius. WordPress
yra populiariausia tinklaraščių kūrimo sistema, leidžianti atnaujinti,
pritaikyti ir valdyti svetainę. Tai atvirojo kodo platforma, kurią galima
naudoti nemokamai. Galima keisti CSS failų dizainą, kad būtų
patenkinti vartotojų poreikiai. Yra daug nemokamų įskiepių ir šablonų,
kuriuos galima lengvai pritaikyti pagal savo poreikius.
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Portugalija - CH3 - Mobiliųjų
programėlių kūrimas

Vokietija - CH1 - Mikrovaldikliai
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MOKYMO
METODIKOS

I. Būsimų mokytojų rengimas

didinti darbuotojų informuotumą apie skaitmeninių įgūdžių svarbą
ir jų teikiamas galimybes;
padėti jiems suprasti, kaip skaitmeninių įgūdžių mokymosi
pasiūlymai gali būti svarbios nepalankioje padėtyje esančių
asmenų socialinės įtraukties į visuomenę priemonės.

atidžiai perskaityti ir naudotis Mokymo gairėmis;
parengti ir vesti pamokas pagal mokymo medžiagą (mokytojo
dalijamąją medžiagą ir užduočių lapus);
pamokose skatinti naudotis „Mąstymo modeliavimo“ metodu
sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas ar visuomenės
iššūkius.

TĮ mokinius orientuotas mokymo metodas ir „Mąstymo modeliavimo“
procesas – tai, kas būdinga IRT mokymo centrams. Atsižvelgiant į šį
netradicinį mokymo būdą, tampa itin aktualu užtikrinti, kad mokytojai
– nesvarbu, ar jie patyrę, ar ne – susipažintų su mokymo metodikomis
ir galėtų sėkmingai pateikti mokymo medžiagą. Vykdant E- DESIGN
projektą, buvo vykdomi mokymų kursai, siekiant parengti mokytojus ir
savanorius būsimiems kursams. 

Organizacijos, norinčios dalyvauti šiuose kursuose, turėtų:

Mokytojai ir (arba) savanoriai, norintys įgyvendinti kursus, turėtų
atkreipti dėmesį į šias rekomendacijas:

II. Mokytojo gairės
Ši dalis skirta padėti mokytojams sėkmingai dirbti su dalyviais. Joje
pateikiama patarimų ir gudrybių, kaip elgtis didaktiškai ir metodiškai,
kaip kurti problemų sprendimo strategijas ir spręsti nusivylimo ar
nesėkmės atvejus. Galiausiai gairėse bus pateikta keletas praktinių
patarimų, kaip pradėti dirbti.
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Nėra teisingų ar neteisingų atsakymų.
Nėra tik vieno problemos sprendimo.
Neišduokite sprendimo; vietoj to parodykite ir (arba) pamokykite
dalyvius, kaip jį galima pasiekti.
Mokytojai turi žengti žingsnį atgal, kad dalyviai galėtų žengti
žingsnį į priekį.
Meskite iššūkį dalyviams.
Kursas nėra tik techninis mokymas – jo tikslas yra suteikti
dalyviams galimybę ugdyti gyvenimo įgūdžius, pvz.:

komandinio darbo;
bendravimo ir bendradarbiavimo;
Mąstymo modeliavimo ir problemų sprendimo;
planavimo ir valdymo;
nusivylimo toleravimo;
savęs pažinimo.

Mokymo nesėkmė: dalyviams nepavyks. Ir tegu! Išnaudokite
nesėkmę ir motyvuokite juos nesustoti.

A. IRT mokymo kursų principai

Dėstydami E-DESIGN IRT mokymo kursus, mokytojai turėtų nepamiršti
šių principų: 

Mokymo nesėkmė

„Geriau nesėkmingai mėginti būti originaliam, nei sėkmingai
mėgdžioti. Tas, kuris niekada niekur nepatyrė nesėkmės, negali būti
didis. Nesėkmė yra tikrasis didybės išbandymas.“ 
                                                                             Herman Melville (1819-1891)

Šiuolaikiniame pasaulyje besimokantiesiems retai suteikiama
galimybė patirti nesėkmę. Paprastai tai laikoma blogu dalyku, todėl
niekas nenori patirti nesėkmės pamokoje. Vis dėlto
besimokantiesiems turi būti leidžiama įveikti nesėkmę savarankiško
praktinio mokymosi metu. Svarbu, kad jie išmoktų pasikliauti savimi ir
savo ištekliais bei savarankiškai įsisavinti naujas sąvokas, kad išliktų
konkurencingi besikeičiančioje darbo rinkoje. Mokymo vadovas gali
padėti dalyviams patirti nesėkmę saugioje aplinkoje. Priešingai nei
darbo pasaulyje, kur tai yra pagrindinis kasdienio gyvenimo
komponentas, ypač technologijų srityse. 

E-DESIGN moduliai yra sukurti taip, kad dalyviai greitai susidurtų su
kliūtimis, kurių jie nemoka įveikti, ir dėl to patirtų (laikiną) nesėkmę. Jie
išmoks su jomis susidoroti. Tai nėra mokytojo nesėkmė.

Naudojama metodika suteikia papildomų galimybių patirti nesėkmę.
Kodas gali būti su klaidomis, laidai gali būti atsilaisvinę, dalys gali 
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Įkvėpkite;
Pasivaikščiokite po kambarį;
Išbandykite kitą metodą;
Patikrinkite medžiagas;
Paaiškinkite kam nors problemą;
Paprašykite bendraamžių pagalbos;
Patikrinkite savo prielaidas;
Kurį laiką užsiimkite kitu darbu;
Paieškokite patarimų internete;
Pažvelkite į situaciją iš kitos perspektyvos;
Nepamirškite apdovanojimo. Prisiminkite, kodėl lankote kursą ir ko
tikitės iš jo išmokti. 

Paskatinkite juos kalbėtis ir (arba) aptarti galimus problemos
sprendimo būdus;
Pripažinkite jų sunkų darbą;
Skatinkite juos dirbti su bendraamžiais;
Skatinkite juos ieškoti atsakymų internete: „Ką sako Google?“;
Pasiūlykite padaryti pertrauką.

sugesti ir t. t. Taip daroma sąmoningai, kad kiekviename užsiėmime
dalyviai galėtų suklysti saugioje aplinkoje ir sulaukti pagalbos. 

Nors pamokose pateikiamos rekomendacijos, kaip rasti atsakymus,
jose aiškiai nenurodomas „teisingas“ atsakymas. Papildomi
atsakymai sąmoningai neįtraukti į mokytojų dalijamąją medžiagą,
todėl mokytojai skatinami kūrybiškai bendrauti su mokiniais.

Priminkite dalyviams, kad nesėkmė nėra kažkas blogo. Tik nesėkmė
lems tvarų mokymosi poveikį. 

Mokytojai turėtų įsikišti tik tada, kai dėl nusivylimo mokinys nustoja
daryti pažangą arba yra pasirengęs pasitraukti. Tuomet mokytojas
gali imtis veiksmų ir išmokyti tam tikrų „būdų įveikti nusivylimą“ (žr.
toliau). 

Tolesnėje pastraipoje pateikiamas spektras galimybių, kurių dalyviai
gali imtis, kai jaučiasi nusivylę. Mokytojas gali taikyti / siūlyti šias
galimybes, jei nusivylimas tampa pastebimas. 

Būdai įveikti nusivylimą: 

Kiti metodai, padedantys dalyviams įveikti nusivylimą:

Priminkite dalyviams apie šiuos nusivylimo įveikimo būdus, taip pat
padėkite dalyviams juos praktiškai išbandyti.
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Neužgožkite dalyvių ir leiskite jiems patiems tyrinėti ir patirti
nesėkmę.
Leiskite dalyviams mokytis veikiant.
„Nepadėkite“ įgyvendinti jų projektų.
Teikite pasiūlymus iš šono.
Leiskite dalyviams patirti nusivylimą, bet įsikiškite, kol jie
nepasidavė.

Tvirti bendravimo ir gyvenimo įgūdžiai bei gebėjimas: 
užjausti;
aktyviai klausytis;
suprasti kitus ir tinkamai į juos reaguoti;
ilgainiui užmegzti pasitikėjimu grįstus santykius.

Pozityvaus mąstymo įgūdžių demonstravimas ir skatinimas,
įsipareigojimas ugdyti augimo mąstyseną, kūrybiškas problemų
sprendimas ir atkaklumas.
Svarbu turėti tam tikro lygio techninių ir STEM dalykų žinių, taip
pat susidomėjimo ir smalsumo mokytis tiek, kad būtų galima
padėti dalyviams jų darbe.
Gebėjimas nustatyti ir prireikus kreiptis į techninius mentorius ar
ekspertus (pripažinkite, kad kreipimasis į ekspertus yra pavyzdys
dalyviams, kaip atkakliai ieškoti pagalbos, kai jos reikia).
Kontaktai. Mokytojams naudinga turėti kontaktų, kuriais jie gali
naudotis bendruomenėje arba internete. Taip pat jie gali ieškoti
ekspertų (pvz., pasikviesti pranešėją iš šalies arba paraginti
dalyvius parašyti elektroninį laišką ar tviterio žinutę srities
ekspertui).

Mokytojo savybės

Pateikiame sąrašą mokytojo savybių, kurios padės netrukdyti ir
nenutraukti dalyvio savarankiško mokymosi proceso, kurį mokytojas
turėtų tik lydėti, o ne kontroliuoti: 

Nebūkite „mokytoju“

IRT mokymo centrai labiau primena laboratoriją nei tradicinę klasę.
Todėl mokytojai neturėtų rengti ilgesnių nei 15–30 minučių
pristatymų. Be paprastų nurodymų, dalyviai turėtų būti skatinami
patys ieškoti reikiamos informacijos.

Leiskite dalyviams mokytis veikiant. Net jei jie kelis kartus atliks
užduotį neteisingai, jie įsimins daugiau nei tada, jei jiems pasakysite,
kaip tai padaryti.

Pagrindinės mokytojų savybės turi būti:

18



Kaip galėtumėte pakeisti rezultatą?
Ką manote apie X, Y, Z?
Kaip sugalvojote šį projektą?
Ką esate bandę anksčiau?
Kokių turite klausimų?
Užduokite man du klausimus.

„Papasakokite daugiau apie savo projektą.“
„Kas jums patiko šiame darbe?“
„Kas jums pasirodė sudėtinga?“
„Aš sužavėtas jūsų sunkiu darbu šiame projekte.“

Svarbiausia - bendravimas

Bendravimas yra plati tema, apimanti verbalinį ir neverbalinį
bendravimą, klausinėjimą ir klausymąsi bei bendravimą raštu. 

Bendravimo būdas gali padidinti nesaugumo jausmą ar nusivylimą
arba, geriausiu atveju, sukurti vaisingesnę ir konstruktyvesnę aplinką
visiems dalyvaujantiems IRT mokymuose. Mokytojui naudinga visada
žinoti savo veiksmų komunikacinį poveikį.

Venkite uždarųjų klausimų, nes jie verčia atsakyti trumpai ir dažnai
vienu žodžiu. Be to, turėtumėte neužduoti klausimų, kurie nukreipia
respondento atsakymą tam tikra linkme.
Priešingai nei uždarieji klausimai, atvirieji klausimai leidžia atsakyti
daug išsamiau, todėl juose galima rasti daugiau kūrybiškumo ir
informacijos. Yra daug skirtingų atvirųjų klausimų tipų.
 
Atvirųjų ir veiksmingųjų klausimų pavyzdžiai:

Mokytojai turėtų skirti šiek tiek laiko apmąstymams apie tai, kaip jie
gali naudoti veiksmingąjį klausinėjimą kursų patobulinimui!

Neverbalinė komunikacija
Bežodis bendravimas dažniausiai yra pusiau sąmoningas ir gali
būti reiškiamas veido išraiškomis ar kūno kalba. Mokytojai turi žinoti
apie šias dažnai netyčines žinutes, kurias jie gali siųsti.

Pripažinimas
Mokinių darbo pripažinimas yra geras būdas juos motyvuoti.

Pavyzdžiui, galite paklausti: 
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Sukurkite akivaizdžiai saugią aplinką. To galite pasiekti
pakabindami nediskriminacinę aplinką skatinančius ženklus.
Jei įmanoma, turėkite apmokyto specialisto, turinčio darbo su
mažumomis ir traumuotais asmenimis patirties, telefono numerį. 

Įdomus pavyzdys:

„Ar neprieštaraujate, jei pasidalinsime jūsų darbu su klase?“ 
Mokytojas mano, kad jūsų darbas yra pakankamai geras, 
kad juo būtų galima pasidalyti su klase. 

Drovus mokinys nenorės būti priverstas staiga atlikti pristatymą
klasėje. Tiesiog pasakius, kad jo darbas yra pakankamai geras, kad
būtų pristatytas klasei, pasiekiamas toks pat rezultatas
.

Saugios erdvės kūrimas

Kad dalyviai galėtų patirti nesėkmę ir išmokti susidoroti su
nusivylimu, kursų vedimo erdvė turi būti saugi vieta, kurioje dalyviai
galėtų išbandyti naujus dalykus. 

Kiekvienas mokytojas turi skirtingus lūkesčius dėl elgesio mokymų
centruose. Kurso pradžioje galite nustatyti tam tikras taisykles ir
leisti dalyviams padėti jas sukurti. Naudojant taisykles, kurias
mokytojai ir dalyviai sukūrė kartu, bus sukurtas Mokymo centras,
kuriame vyrauja bendri dalykai ir bendra atsakomybė, o dalyviai
prireikus padeda vieni kitiems mandagiai konfrontuodami, jei to reikia.
Daugeliui dalyvių gali kilti didelių iššūkių už Mokymo centro ribų.
Erdvė turėtų būti saugi (fiziškai ir emociškai), kad bent kuriam laikui
būtų galima nuo tų iššūkių atsitraukti.

Pirmoji Mokymo centrų taisyklė – „Saugumas svarbiausia“! Kalbėdami
apie saugumą, pabrėžkite, kad kursų dalyviai padeda vieni kitiems ir
prisiima atsakomybę. Kursai neveikia, jei už saugą atsako tik
mokytojas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Mokymo centruose
naudojamos brangios technologijos ir kiekvienas už jas atsako. Visa
Mokymo centre esanti medžiaga priklauso visiems dalyviams. Jie
turėtų būti skatinami naudotis tuo, ko jiems reikia, kai supras, kaip tai
daryti saugiai. 

Kaip sukurti saugią, nediskriminuojančią aplinką: 
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Jei vis dėlto pasitaiko diskriminacijos, rasizmo ar priekabiavimo
atvejų, juos reikėtų vertinti labai rimtai ir svarbu, kad būtų sukurta
sistema, leidžianti pranešti apie tokius incidentus. Galėtų būti
nustatytos tolesnės priemonės, užtikrinančios, kad mokymų metu
būtų laikomasi profesionalumo ir sąžiningumo principų.

Dalyviai pradeda nuo įvairių įgūdžių lygių.
Skatinkite dalyvius bandyti.
Pripažinkite sėkmę ir nesėkmę.
Padėkite jiems įveikti nusivylimą.
Pripažinkite juos bendraamžių akivaizdoje.
Neribokite pripažinimo.

Atpažinkite žmones, kurie labai stengiasi. Svarbu ne tik rezultatai,
bet ir pastangos. Kodėl? Tikrai šaunus ultragarsu valdomas
automobilis nėra toks šaunus, jei mokinys tokį jau yra pagaminęs.
Skatinkite juos išbandyti dalykus, kurių jie anksčiau nedarė, ir iš
tikrųjų išbandyti save.
Skatinkite dalyvius judėti į priekį, kalbėdami ir teigiamai vertindami
nesėkmes. Pripažinkite nesėkmę. Atminkite: mokytojai turėtų
mokyti klysti.
Pripažinkite dalyvių sėkmę. Net ir nedidelę. Tai gali būti pirmas
dalykas, kuris jiems pavyko per visą dieną.
Sukurkite saugią erdvę ir leiskite visiems dalyvauti nustatant jos
taisykles.

Ką daryti su mobiliaisiais telefonais?

Dalyviai tikriausiai naudos mobiliuosius telefonus informacijos
paieškai šiame kurse. Tai labai naudinga, ypač kai kiekvienam dalyviui
nepakanka kompiuterių. Be to, naudodamiesi savo asmeniniais
įrenginiais, jie gali išsaugoti nuorodas arba susikurti paskyras, kas
skatina mokytis ne pamokų metu.

Kartais gali būti sunku kontroliuoti, kam dalyviai naudoja savo
telefonus. Drąsiai klauskite dalyvio, ką jis tyrinėja arba ar rado
naudingos informacijos, kuria norėtų pasidalyti su bendraamžiais.

Apibendrinant...
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Parenkite daugiakalbius pristatymus ir dalijamąją medžiagą.
Naudokite kultūriškai neutralias piktogramas ir paveikslėlius.
Būkite jautrūs, kai rodote eskizus arba juokaujate.
Rašykite ir kalbėkite aiškiai bet kuria kalba. 
Sudarykite dalyvių, kalbančių skirtingomis kalbomis, poras ir
pasirūpinkite, kad kiekvienoje poroje būtų kalbama bent
priimančiosios šalies kalba + anglų kalba.
Naudokite tarptautines internetines priemones, kurios turėtų
skirtingų kalbų parinktis, pavyzdžiui, Scratch, Google svetaines,
Mblock ir keletą vadovėlių įvairiomis kalbomis. Arba tiesiog
naudokite Google vertimo įskiepį Google Chrome naršyklėje.

Reguliariai prašykite grįžtamojo ryšio: supraskite, kaip dalyviams
patiko pamoka ir tema. Galite paprašyti dalyvių po kiekvienos
pamokos užrašyti po vieną neigiamą ir teigiamą dalyką apie
pamoką. Jei grįžtamasis ryšys kenčia dėl kalbos barjero, galima
pasinaudoti „šviesoforo“ funkcija: tai paprasta priemonė, kai
taškas klijuojamas tinkamiausioje vietoje tarp laimingos ir
nelaimingos šypsenėlės. Grįžtamąjį ryšį turėtumėte panaudoti
būtiniems patobulinimams atlikti. 
Susiekite veiklą su asmeniniais interesais ir, jei reikia,
prisitaikykite prie kultūrinių normų ir vertybių. Pavyzdžiui, kuriant
interneto svetainę pagal konkrečią tikslinę grupę (žr. atitinkamą
užduočių lapą), interneto svetainės tikslinės grupės turėtų atitikti
dalyvių poreikius. Taigi, pavyzdžiui, dirbant su italų mokyklos
mokinių grupe, tikslinės grupės galėtų būti vaikai, neįgalieji,
senjorai, gyvūnų mylėtojai, sporto komandos ir pan. 

B. Tarpkultūrinės problemos

Dirbant su migrantais ir pabėgėliais klasėje gali kilti naujų sunkumų:
kalbos barjeras, kultūriniai skirtumai, taip pat pagrindinių
skaitmeninių įgūdžių ir mokymosi gebėjimų skirtumai. Šiame skyriuje
pateikiami keli pasiūlymai, kaip spręsti šias problemas arba kaip į jas
reaguoti:

Kalbos barjeras: 

Tarpkultūriniai skirtumai:

Dirbant su skirtingų kultūrų žmonėmis gali kilti tarpkultūrinių
skirtumų. Kiekvienoje situacijoje reikalingi skirtingi požiūriai, negalima
pateikti vieno ir vienintelio pasiūlymo. Svarbu įsiklausyti į dalyvius ir
suprasti jų poreikius.
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Tačiau dirbant su migrantų ir pabėgėlių grupe bendruomenės
mokymo centre, tikslinės grupės galėtų būti jų mėgstamiausia
futbolo komanda, jų šeima, kuri atvyktų ir aplankytų miestą,
kuriame jie dabar gyvena, ir pan. Kuo asmeniškesnė patirtis, tuo
didesnė mokinių motyvacija.

Sudarykite poras iš skirtingo išsilavinimo ir skaitmeninių įgūdžių
turinčių žmonių, kad jie galėtų padėti vieni kitiems. Tačiau
atkreipkite dėmesį į skirtingus charakterio bruožus: ne visi žmonės
turi kantrybės aiškinti dalykus žmogui, kuris nemoka naudotis
kompiuteriu.
Naudokite patogius ir pradedantiesiems pritaikytus įrankius.
Pavyzdžiui, interneto svetainių kūrimo srityje naudojant
w3schools, dalyviai, gerai nekalbantys angliškai bei nemokantys
naudotis klaviatūra ar svetainės paieškos funkcija, bus nusivylę ir
galbūt net atsisakys dalyvauti. Todėl dirbdami su mišria arba
žemo lygio grupe, jei įmanoma, stenkitės pradėti nuo blokinio
kodavimo net ir interneto svetainės kūrimo srityje (pvz.,
codedragon).
Naudokite ant skirtingų kortelių atspausdintus skirtingų sunkumo
lygių „kodavimo iššūkius“. Tokiu būdu labiau pažengę dalyviai gali
tai daryti nepriklausomai nuo kitų dalyvių. Keletą kodavimo iššūkių
pavyzdžių galite pamatyti užduočių lapuose, skirtuose interneto
svetainės kūrimui (pirmosios svetainės kūrimas su codedragon)
arba blokinio kodavimo užduočių lape. Kodavimo iššūkiai taip pat
naudingi mokytojui, kad jis galėtų pamatyti lygių skirtumus ir taip
panaudoti šią informaciją planuojant kitą užsiėmimą.
Svarbiausia – pasiruošimas! Stenkitės parengti tą pačią temą
skirtingiems lygiams, kad galėtumėte ją pritaikyti pagal pamokos
eigą.
Jei įmanoma, leiskite labiau pažengusiems dalyviams paaiškinti
arba padėti mažiau pažengusiems dalyviams.
Individuali parama. Migrantai ir pabėgėliai taip pat gali labiau
jaustis nesaugūs. Žinoma, taip būna ne visada, tačiau per
užsiėmimus apie tai buvo kalbama. Pasistenkite kiek įmanoma
labiau skatinti jų savarankiškumą.  

Skaitmeninių įgūdžių ir (arba) išsilavinimo skirtumai

Vienas didžiausių iššūkių, su kuriais susiduriama kursų metu, yra
skirtingas dalyvių įgūdžių ir žinių lygis. Tai dažnai pasitaiko tarp
socialiai remtinų asmenų, nes jie gali neturėti kompiuterių namuose,
todėl nėra įpratę naudotis kompiuteriu, internetu ar rašyti klaviatūra.
Su migrantais ir pabėgėliais taip būna dažniau, ypač tokiose šalyse
kaip Kipras, Graikija ar Italija, kur migrantai ir pabėgėliai gali būti kilę iš
kaimo vietovių ir dažnai turi menkesnį skaitmeninį išsilavinimą.
Norėdami užtikrinti, kad šie skirtumai nekeltų didelių iššūkių jūsų
pamokoms, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus:
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Individuali parama yra labai svarbi, tačiau taip pat reikia rasti
pusiausvyrą tarp individualios paramos ir jų motyvavimo ieškoti
patiems.

Baigiamasis patarimas: kai Jums prireikia priemonės ar idėjos, kaip
ką nors paaiškinti paprasta kalba, ieškokite vaikams skirtos veiklos.
Pavyzdžiui, Scratch, CodeDragon arba MIT APP Inventor 2 – tai
programos, kuriomis vaikai mokomi programavimo, tačiau jos puikiai
tinka ir suaugusiesiems. 

C. Mąstymo modeliavimo procesas

Mąstymo modeliavimas yra svarbi metodika, taikoma siekiant spręsti
problemas kuriant naujas idėjas ar (techninius) sprendimus.
Rekomenduojame šį metodą kaip vaisingą metodą, kurį mokytojai gali
naudoti centrų mokymuose asmeninių projektų idėjų kūrimo procesui
skatinti.

Mokytojai į pamokas gali lanksčiai įtraukti mąstymo modeliavimo
mokymosi vienetus arba smegenų šturmo sesijas, kad paskatintų
dalyvių projektinio mąstymo procesus. Šiame skyriuje pateikiami keli
variantai, kaip šį metodą taikyti galvojant apie mažesnes ar didesnes
kasdienes problemas, kurias būtų galima išspręsti techniškai.

Mąstymo modeliavimas grindžiamas prielaida, kad problemas galima
išspręsti geriau, jei skirtingų sričių žmonės bendradarbiauja
kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje. Jie turėtų kartu parengti tyrimo
klausimą, atsižvelgti į žmonių poreikius ir motyvaciją, o paskui kurti
koncepcijas, kurios būtų daug kartų išbandytos. Metodas grindžiamas
dizainerių darbu, kuris suprantamas kaip supratimo, stebėjimo,
smegenų šturmo, tobulinimo, vykdymo ir mokymosi derinys. 

Yra daug mąstymo modeliavimo modelių, kurie visi yra vienodai
naudingi. Visiems modeliams būdingas bendras ciklas: problemos,
kurią reikia išspręsti, ir vartotojų poreikių supratimas, idėjų
generavimas, bandymai ir klaidos (angl. fail fast and try again),
modelių ir prototipų kūrimas, bandymai ir iteracijos:
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1 pav.: Mąstymo modeliavimo ciklo pavyzdys A

2 pav.: Mąstymo modeliavimo ciklo pavyzdys B
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MĄSTYMO MODELIAVIMO CIKLO ETAPAI

EMPATIJA

IDĖJA

APIBENDRINTI

PROTOTIPAS

Galvokite apie savo vartotoją, stebėkite jį (juos) ir
bendraukite su juo (jais). Supraskite jų patirtį,
klauskite, kokie jų poreikiai ir interesai susiję su
jūsų idėja. Kas jiems svarbu? Norint suprasti
vartotojo požiūrį, gali prireikti tolesnių tyrimų.

Apibendrinkite empatijos etapo rezultatus, kad
išryškintumėte vartotojų poreikius ir kitas įžvalgas.

Nustatykite geriausią sprendimą iš kelių galimybių.
Generuokite idėjas taikant smegenų šturmo, minčių
žemėlapių kūrimo, siužetų kūrimo ir kitus metodus.
Nepamirškite, kad tai procesas – iš pradžių tobulo
sprendimo gali ir nebūti.

Kurdami prototipą, planuokite metodą, apgalvokite,
kokių medžiagų jums reikia, ir nepamirškite
vartotojo, nes ruošiatės kurti pirmąjį prototipą.
Padarykite keletą pradinių eskizų su dalių
pavadinimais ir, jei reikia, išmatavimais.

BANDYMAS Pagalvokite, kaip išbandysite prototipą ir
patobulinsite naujus prototipus.

Užduokite tinkamus klausimus

Siekdami padėti dalyviams geriau suprasti pagrindinius mąstymo
modeliavimo principus, mokytojai gali padėti jiems užduoti tinkamus
klausimus. Toliau rasite keletą pasiūlymų, kaip praktiškai elgtis
mokytojui kiekviename „Mąstymo modeliavimo“ ciklo etape. Įsitikinkite,
kad dalyviai užsirašo savo mąstymo ir apmąstymo procesus. Taip pat
yra galimybė bendrai daryti užrašus bendrame dokumente. 

1.Empatija 

Tai svarbiausias proceso elementas. Dauguma žmonių yra linkę
greitai pradėti ką nors kurti net nežinodami problemos. Visada
galvokite apie tikslinę grupę / vartotojus. 
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Ar dirbu konkrečioje įstaigoje (ligoninėje, mokykloje, įmonėje ir
pan.)?
Ar dirbu su konkrečia asmenų grupe? Pvz., neįgaliaisiais
(aklaisiais, kurčiaisiais, nebyliais,) arba su tam tikra profesine
grupe: pvz., ligoninėje? Kam konkrečiai dirbu? Chirurgui,
slaugytojoms, tam tikram slaugytojui (galbūt jis turi tam tikrą
negalią), apsaugos darbuotojams, pacientams ar specialaus
ligoninės skyriaus (pvz., skubios pagalbos skyriaus) pacientams?

Kas jie yra?
Kiek jiems metų?
Kur jie gyvena?
Kokia jų ekonominė padėtis?
Su kokiomis problemomis jie susiduria?
Kas jiems svarbu?

Stebėkite savo mokymų dalyvius ir bendraukite su jais!
Supraskite jų patirtį!
Norint suprasti vartotojų požiūrį, gali prireikti tolesnių tyrimų.

Kas? - Kokia yra konkreti problema? 
Kodėl? - Kodėl būtent tai yra tikslinės auditorijos problema? 

 Peržiūrėkite savo empatijos užrašus.
 Apribokite savo projektą viena konkrečia problema.
 Kaip ši problema veikia vartotoją / tikslinę grupę?
 Kokios yra galimų sprendimų ribos?

 Kiek pinigų išleistų mano vartotojas?
 Ar vartotojas gali taikyti sprendimą?
 Kodėl problema dar neišspręsta?

Kas? Pirmiausia labai svarbu užduoti klausimą: kas? Būdamas
mąstymo modeliuotoju, paklauskite savęs: kas naudos gaminį? Kam
aš dirbu? Kas yra mano tikslinė grupė? 

Pavyzdžiui:

Mokytojai turėtų paraginti dalyvius būti kuo konkretesnius! Šiame
etape svarbu užsirašyti keletą pastabų: 

2. Apibendrinimas

Antrajame mąstymo modeliavimo etape užduodami klausimai KAS ir
KODĖL: 

Tai reiškia, kad reikia kuo tiksliau perimti tikslinės grupės požiūrį:
1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.

  5. Užrašykite kuo daugiau konkrečių punktų apie vartotojo problemą.
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 Pradėkite rašyti idėjas, kaip išspręsti vartotojų problemą.
Atminkite, kad idėjų etape nėra blogų idėjų.
Užsirašykite visas idėjas, nesvarbu, ar jos įgyvendinamos.

 Sukurkite 3 puslapius idėjų (pabandykite sukurti 100 idėjų)
Nevertinkite idėjų.
Užsirašykite viską.
Neišbraukite idėjų.
Kuo daugiau idėjų, tuo geriau.

 Ar prasideda lėtėjimas? Pridėkite kai kuriuos apribojimus arba
panaikinkite kai kuriuos apribojimus.

Kaip galėtumėte išspręsti šią problemą neturėdami jokių
piniginių išteklių?
Kaip galėtumėte išspręsti šią problemą naudodami kambaryje
esančias medžiagas?
Kaip galėtumėte išspręsti šią problemą, jei turite tik 5 minutes?

Peržiūrėkite idėjų kūrimo etapo idėjas.
Pradėkite grupuoti idėjas į stulpelius.
Apribokite savo idėjas vienu sprendimu, kurį sukursite.
Suplanuokite savo metodus. Kurdami pirmąjį prototipą, galvokite
apie vartotojo poreikius.
Apgalvokite ir apibrėžkite prototipui reikalingas medžiagas.
Parašykite reikalingų medžiagų sąrašą. Surinkite visas reikiamas
medžiagas.
Nubraižykite eskizą, kaip turėtų atrodyti galutinis gaminys. Jei
reikia, padarykite pradinius eskizus su dalių pavadinimais ir
matmenimis. Nubraižykite pagrindines savo grandinių,
konstrukcijų ir kitų kūrinių schemas, kad kiti galėtų suprasti jūsų
procesą.
Sukurkite pirmąjį prototipą. Užsirašykite savo veiksmus kuriant
prototipą.
Sustokite ir išbandykite.
Užsirašykite iškilusias problemas. Ką padarėte?
Įvertinkite ir apsvarstykite patobulinimus, pakeitimus ar naujas
idėjas. Kaip elgsitės kurdami kitą versiją? Kokių papildomų įgūdžių,
žinių jums reikia, kad galėtumėte patobulinti kitą versiją?

Šioje vietoje reikia pabrėžti, kad kursų dalyviai taip pat gali siūlyti
sprendimus savo kasdienėms problemoms spręsti.

3. Idėja

1.

2.

3.

4. Prototipas

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Svarbu: jei dirbama grupelėmis (ne daugiau kaip 2–4 žmonės),
dalyviai kuria individualius prototipus (jie gali būti schematiški). Tai
gali padėti nuspręsti, kuris prototipas yra geriausias.
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 Pristatykite prototipą vartotojui. 
 Paprašykite vartotojo išbandyti jūsų projektą.
 Atidžiai klausykitės, ką jie galvoja, kai pasakoja, kas jiems patinka ir
kas nepatinka.
 Užsirašykite atsiliepimus.
 Įsijauskite į vartotojo poreikius ir grįžkite prie pirmojo proceso
etapo.
 Kartokite šį procesą (Empatija → Apibendrinimas → Idėja →
Prototipas → Bandymas) kol sukursite kelis prototipus, skirtus šiai
konkrečiai problemai ir vartotojui.

 Sukurkite mąstymo modeliavimo proceso plakatą, kurį galėsite
pakabinti ant sienos kurso patalpoje. Jei dirbama skaitmeniniu
būdu, galite sukurti bendrą su dalyviais baltąją lentą.
 Per pirmuosius užsiėmimus mokytojai lėtai ir su paprastais
pavyzdžiais supažindins su mąstymo modeliavimo praktika. Pvz:
mąstymo modeliavimo lipnios juostos iššūkis: ką galite sukurti iš
lipnios juostos, kad išspręstumėte realią problemą? Svarbu, kad
dalyviai atliktų visą ciklą.
 Reikalaukite, kad dalyviai sulėtintų tempą ir laikytųsi mąstymo
modeliavimo proceso kiekvieno jiems pateikto iššūkio atveju. Tai
padės jiems ugdyti empatijos, savarankiškumo, atkaklumo įgūdžius. 
 Dalyviai turėtų naudoti kurso žurnalą – tarsi minčių ir idėjų
registracijos žurnalą. Tai padeda jiems susisteminti mintis ir atsekti
savo mąstymo procesą.
 Jei dalyviai įstrigo, paraginkite juos mintimis pradėti iš naujo nuo
proceso pradžios.
 Svarbu: Atkreipkite dėmesį, kad dalyviai turi patys sukurti
problemos sprendimus. Jie neturėtų tiesiog atkartoti jau esamų!
 Atsiminkite: šis kursas skirtas ne tik techniniams įgūdžiams.
Dalyviams turėtų būti suteikta galimybė pagerinti kasdienio
gyvenimo įgūdžius, kad jie galėtų sėkmingiau dirbti darbe ir
bendruomenėje.
 Čia rasite keletą kitų naudingų PDF dokumentų apie mąstymo
modeliavimą (kiti šio proceso elementai):

5. Bandymas

Pastaba. 1–3 žingsnius galima įsivaizduoti
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Baigę 5 žingsnį, dalyviai gali pakartoti ciklą, vėl pradėdami nuo 1
žingsnio arba iš naujo nustatydami 2 ar 3 žingsnį. 

Papildomi mąstymo modeliavimo patarimai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

       ➔  "An Introduction to Design Thinking - Process Guide" von 
              Hasso Plattner - Institute of Design Stanford 
       ➔  "5 Stages in the Design Thinking Process" von Rikke Friis Dam & 
              Tero Yu Siang
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projektų pavyzdžius;
ankstesnius IRT mokymo centruose vykdytus projektus;
E-DESIGN YouTube kanalą:
https://www.youtube.com/channel/UC7W-Uv-
myhERYnbv13gqieQ/featured
mokymosi mainų platformą (forumą): https://www.e-
designproject.eu/index.php/index

Užduočių pavyzdžiais iš kursų vadovo dalijamosios medžiagos
užduočių lapų;
Mąstymo modeliavimo procesu;
Idėjų, skirtų dalyvių asmeniniams projektams, svarstymu (dalyvių
kasdienio gyvenimo problemos, kurios galėtų būti išspręstos
įgyvendinant projektą). Pavyzdžiui, darbas, pomėgiai, mokykla,
instrumentai ir pan.;
Kai kurių iš šių idėjų įgyvendinimu praktikoje.

Rekomendacijos pirmosioms pamokoms

Ką kursų vadovai turėtų parodyti:

Dalykai, su kuriais kursų vadovai turėtų susipažinti prieš pradėdami
kursą:

Pastaba: Mokytojai galėtų pabandyti iš dalyvių internetinėje formoje
gauti šiek tiek informacijos apie jų interesus ir lygį, kad galėtų
atitinkamai organizuoti pirmąjį užsiėmimą. 

Apskritai, tiesioginiai užsiėmimai yra tinkamesni taikant E-DESIGN
metodiką, kad būtų pasiekti numatyti mokymosi tikslai. Dėl buvusių
SARS-CoV-2 pandemijos aplinkybių tapo aišku, kad galima taikyti ir
internetinius arba mišrius formatus. Internetinis formatas taip pat
gali būti naudingas, jei kursų dalyviai yra išsibarstę po didesnę
geografinę teritoriją arba turi problemų dėl kelionės, arba jei
nerandama tinkamų patalpų, kuriose būtų galima surengti mokymo
centrą.

Remdamiesi E-DESIGN partnerių patirtimi, pateikiame keletą būdų,
kaip mokyti tų pačių temų, vadovaujantis dalijamąja medžiaga ir
užduočių lapais, tačiau internetiniu formatu. Be to, yra keletas bendrų
patarimų ir gudrybių, kurie puikiai tinka bet kuriai temai. 

Prieš pradėdami: dirbant nuotoliniu būdu, net labiau nei kontaktiniu,
svarbu išsiugdyti „grupės jausmą“. Todėl užsiėmimus galite pradėti
nuo ledlaužių ar aktyvinančių priemonių, pristatymų ir dalijimosi
ateities svajonėmis. Gali atrodyti, kad tai neturi nieko bendra su
kursu, tačiau tai tikrai padeda jaustis patogiau ir įsijungti į veiklą. Taip
pat galite naudoti kituose centruose sukurtus vaizdo įrašus su
konkrečiomis nuorodomis į internetinių kursų metu vykdytus
projektus, kad mokiniai pamatytų, ką jie gali pasiekti.
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Mikrovaldikliai: Vietoj fizinio Arduino galite naudoti Tinkercad
(www.tinkercad.com). Norėdami paskatinti „mokymosi darant“ metodą,
galite naudoti ZOOM pertraukų kambarius ir leisti mokiniams patiems
išsiaiškinti, kaip tai veikia iš pirmo karto. Remdamiesi šia patirtimi,
galite pritaikyti paaiškinimus tolesniems užsiėmimams. Naudodami
ekrano įrašus arba bendrojo ekrano funkciją, galite parodyti
dalyviams procesą žingsnis po žingsnio. Tik nepamirškite prieš tai
patikrinti dalijamosios medžiagos ir užduočių lapų ir, jei reikia,
pritaikyti žingsnius, kuriuose nurodomi Tinkercad, o ne tikrasis
Arduino. Kad viskas būtų dar tikroviškiau, galite naudoti antrą kamerą,
kad parodytumėte tikrąją grandinę (paruoštą iš anksto). 

Interneto svetainės kūrimas: Interneto svetainės kūrimui užduočių
lapai tinka gana gerai. Tereikia pridėti keletą plenarinių sesijų, per
kurias parodysite veiksmus naudodami ekrano įrašus arba
dalydamiesi ekranu. Be to, įsitikinkite, kad visi turi paskyrą, kuri veikia,
jei naudojate codedragon (www.codedragon.org). Supratome, kad kai
kurios programos nėra tokios intuityvios, todėl internetinių užsiėmimų
pradžioje reikėtų skirti šiek tiek daugiau laiko paaiškinti programai, su
kuria dirbate. Jei kai kuriuos dalyvius reikia padrąsinti, galite naudoti
paprastą notepad programą su labai paprastu HTML kodu, išsaugoti jį
kaip HTML ir tada atidaryti naršyklėje (galite naudoti ekrano
dalijimąsi), parodydami, kad naudojamos programos yra tik „pažangi“
notepad programa; tai palengvins kodavimą.

Trimatis (3D) modeliavimas ir spausdinimas: 3D modeliavimas labiau
tinka internetinėms pamokoms nei 3D spausdinimas. 3D modeliavimui
galite naudoti Tinkercad arba OnShape. Tai leidžia dalyviams ir
mokytojui bendradarbiauti kuriant sąsają, taip pat matyti vieni kitų
projektavimo sprendimus, tuo pat metu dirbant su tuo pačiu modeliu.
Taip pat galite spausdinti mokinių sukurtus 3D modelius, o
spausdindami 3D spausdintuvu sukurti „virtualų“ saloną. 

Mobiliosios programėlės kūrimas: Kadangi programėlių kūrimui
reikalinga internetinė programinė įranga, ši tema tinkama
internetiniams užsiėmimams. Galite naudotis MITApp Inventor
(https://appinventor.mit.edu/), kuri yra labai intuityvi ir nemokama; joje
yra kitų vartotojų sukurtų mobiliųjų programėlių, kurias galima
naudoti projektams įkvėpti. Pradėkite dalydamiesi savo ekranu, kad
paaiškintumėte, kaip dirbti su MITApp Inventor, tada sudarykite
grupes ir leiskite dalyviams smagiai atlikti užduočių lapus.

Bendrieji patarimai
1. ZOOM kambariai: Galite naudotis ZOOM kambariais. Taip mokiniai vis
dar gali dirbti kartu mažose grupelėse ir kartu spręsti uždavinius. 
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Mokytojas gali „aplankyti“ kiekvieną kambarį ir stebėti mokinių
pažangą. Patartume pasirūpinti mokytojų pagalba (pvz., antro
mokytojo pagalba), jei vienu metu darbas vyksta daugelyje kambarių.
Tik įsitikinkite, kad kiekviename kambaryje bent vienas dalyvis
naudojasi kompiuteriu ir gali dalytis ekranu. 

2. Daugialypės terpės naudojimas: Galite naudoti vaizdo įrašus, kad
parodytumėte realius pavyzdžius, pavyzdžiui, apie mikrovaldiklius
arba mąstymo modeliavimą. 

3. Jamboard (https://jamboard.google.com/): Jamboard galite naudoti
daugeliui dalykų. Pavyzdžiui, pamokos pradžioje ją galite naudoti
smegenų šturmui apie realius Arduino naudojimo būdus. Ją taip pat
galite naudoti mokinių pažangai sekti. Pavyzdžiui, toliau pateiktame
paveikslėlyje matote žiniatinklio kūrimo užduočių lapo Jamboard.
Buvo sudaryta 10 grupių (pertraukų kambarių) ir visos grupės turėjo
numerį, kuris atitiko užrašų lapelį. Atsižvelgdami į grupių poreikius ir
pažangą, jie galėjo perkelti savo post-it užrašus Jamboard lentoje,
kad mokytojas matytų, kuriai grupei reikia pagalbos ir kokiu greičiu
daroma pažanga. Netgi galima būtų padaryti po langelį kiekvienai
veiklai, jei užduotys yra kelios, kad tiksliai žinotumėte, kuri grupė
dirba su kuria užduotimi. Be to, vertinimui gali būti naudinga
Jamboard lenta (žr. 3 ir 4 pav.)

4. Internetinės viktorinos: galite naudoti internetines viktorinas, pvz.
Kahoot (www.kahoot.com), Mentimeter (www.mentimeter.com) ar net
Google Forms, kad patikrintumėte ir apibendrintumėte mokinių žinias
internete. 

3 pav.:  Jamboard pavyzdys, kaip stebėti besimokančiųjų pažangą per
nuotolines pamokas
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4 pav.: Jamboard naudojimo vertinimui pavyzdys
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Vokietija - SH1

Graikija - H4 



I. Kas yra geras IRT mokymo centras?

E-DESIGN partneriai per dvejus metus mokyklose ir bendruomenių
centruose iš viso įsteigė 42 IRT mokymo centrus. Kiekviename centre
buvo siūloma nuo 1 iki 3 mokymų. Įvairios priežastys, dėl kurių
mokykla ar bendruomenės asociacija buvo pasirinkta kaip
bendradarbiavimo partneris, aprašomos toliau. 

Geografinė padėtis (lengva pasiekti tikslinę grupę arba migrantų ir
(arba) socialiai remtinų grupių buvimas): Vienas iš pagrindinių E-
DESIGN projekto tikslų buvo pasiekti socialiai remtinas grupes. Todėl
norint, kad mokymai būtų patrauklūs, būtina ieškoti centrų, esančių
netoli tikslinės grupės, arba gero susisiekimo zonoje, į kurią galima
patekti viešuoju transportu. Tai galioja ir mokykloms, ir
bendruomenių centrams.

IRT MOKYMO CENTRŲ
ĮRENGIMO LOGISTIKA

Pavyzdžiui, Kipre IRT mokymo centras bendruomenėje buvo
universiteto patalpose, kur galima naudotis viešuoju
transportu; Vokietijoje bendruomenės centrui buvo
pasirinktas jaunimo centras, nes jis buvo įsikūręs migrantų
bendruomenėje, o Italijoje ir mokyklos, ir bendruomenės
centrai buvo įrengti atokiuose Palermo rajonuose, kur IRT
kursų prieinamumas buvo mažiau tikėtinas.

Galimybė pasiekti dalyvius ir (arba) mokymo centrų tinklas:
Bendruomenės mokymo centrams ypač svarbu, kad
bendradarbiavimo partneriai galėtų aktyviai įsitraukti į dalyvių
atranką. Tai apima bendruomenių asociacijas, migrantus ar kitas
socialiai remtinas grupes, įmones ar savivaldybes, kurios yra
suinteresuotos siūlyti kursus ir todėl gali pritraukti dalyvius, ir pan.
Kadangi dalyvių pasiekimas ir pritraukimas yra sunkiausi IRT kursų
organizavimo aspektai, bendradarbiavimo partnerių parama yra labai
svarbi. 
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Pavyzdžiui, Italijoje bendruomenė buvo įsitikinusi IRT mokymo
centrų kursų poreikiu savo nariams, todėl ieškojo dalyvių,
kurie galėtų juose dalyvauti. Be to, mokyklos, kuriose yra
daugiau migrantų, galėtų būti geri potencialūs centrai, kaip
buvo Vokietijoje. 

Pavyzdžiui, Portugalijoje mokymo centru tapo mokykla, kuri
daug investuoja į neformalųjį švietimą ir remia šeimas,
turinčias socialinių ir ekonominių problemų. Panašiai ir
Italijoje, gamtos mokslų gimnazija, kuri dar nesiūlo praktinių
IRT užsiėmimų, buvo labai suinteresuota rengti šiuos
praktinius kursus. 

E-DESIGN kursai puikiai dera su mokymo centrų misija ir vizija: Tai
susiję su aukščiau išvardintais dalykais. Ieškant mokymo centro
vietos, bet kuri mokykla, bendruomenės asociacija ar savivaldybė,
jau susidomėjusi IRT kursų organizavimu, noriau ir lengviau padės
pritraukti dalyvius ir skleisti projekto idėjas. 

Galimybė naudotis „Wi-Fi ryšiu“ ir tinkamomis patalpomis (ypač
svarbu bendruomenės mokymo centrams): Jei mokyklose jau gali
būti sukurta skaitmeninė infrastruktūra, atitinkanti IRT kursų
poreikius, bendruomenės mokymo centrai gali būti mažiau aprūpinti
reikiama įranga. Į kursus visada galima atsinešti nešiojamuosius
kompiuterius, tačiau bendruomenės mokymo centrai, turintys
pagrindinę infrastruktūrą, t. y. Wi-Fi ryšį ir keletą kompiuterių, yra
labai naudingi. 

CH2_Portugalija - Mikrovaldikliai ir 3D objektai
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II. Kontaktai su vietos suinteresuotais subjektais:
su kuo susisiekti, komunikacijos priemonės

Taigi, kaip atkreipti dėmesį į IRT mokymo centrus? Yra dvi pagrindinės
galimybės: 1) atviras kvietimas ir „geriausiųjų“ atranka pagal tai, kas
pateikė paraiškas (kaip tai buvo padaryta Kipre), arba 2) tikslinės
paieškos metodai, pagrįsti aukščiau nurodytais kriterijais. 

Suinteresuotų subjektų žemėlapio sudarymas pagal jų potencialą:
Italijoje buvo susisiekta su gamtos mokslų vidurinėmis mokyklomis,
siūlant joms praktinį kursą, kuris galėtų papildyti esamus mokyklos
mokymo programos kursus. Tačiau Portugalijoje ir Kipre partneriai
pirmiausia pasirinko mokymo centrus, atsižvelgdami į jų ypatybes, ir
tada susisiekė su jais dėl bendradarbiavimo. Kai kurie iš jų jau galėjo
būti organizacijos tinkle, su kitais buvo susisiekta atlikus išsamų
tyrimą dėl jų tinkamumo. 

Vietos švietimo institucijų įtraukimas: Vokietijoje buvo surengti
susitikimai su vietos švietimo institucijomis, iš kurių buvo atrinktos
mokyklos, kurios parodė susidomėjimą ir atitiko atitinkamus
reikalavimus.

Asmeniniai susitikimai: Sulaukus mokyklų ar bendruomenių
asociacijų susidomėjimo, labai svarbu surengti asmeninį susitikimą ir
aptarti IRT mokymo centrų organizavimo pasekmes, taip pat
apsilankyti potencialioje mokymo centrų vietoje ir patikrinti, ar yra
pakankamai erdvės ir medžiagų. Oficialiai bendradarbiavimą galite
užbaigti abiejų šalių pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. 

Ką sakyti? Pabrėžkite IRT mokymo kursų privalumus: Ieškant
potencialių mokymų vietų, svarbu pabrėžti IRT kursų naudą naujam
bendradarbiavimo partneriui. VI priede rasite suinteresuotosioms
šalims skirtą sklaidos medžiagą, kurioje išdėstyta IRT kursų nauda.
Be to, mokyklų mokymo centrų atveju E-DESIGN partneriai pristatė
savo kursus kaip tradicines mokyklų mokymo programas
papildančius dalykus. Pavyzdžiui, Italijoje praktinį požiūrį palankiai
įvertino gamtos ir technologijų mokslų vidurinės mokyklos, kurios dar
nesiūlo (pakankamai) praktikos; Vokietijoje E-DESIGN kursai buvo
palankiai įvertinti kaip naujoviškas pasirenkamųjų dalykų
papildymas.
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III. Reikalavimai vietai ir medžiagoms

IRT mokymo kursų centrų patalpose turėtų būti pakankamai vietos
grupiniam darbui. Sukurkite kuo atviresnę erdvę, kuri turėtų dirbtuvių
pobūdį. Praktikoje ypač palankus erdvinis išdėstymas pasirodė esąs
toks:

Kitas būdas – mažesnes 2–4 asmenų grupes galima susodinti prie
atskirų stalų. Svarbu, kad dalyviai bet kada galėtų laisvai judėti, kad
matytų, ką daro kiti, semtųsi įkvėpimo ir mokytųsi vieni iš kitų. Dalyvių
ar grupių tarpusavio keitimasis ir kontaktas yra skirtas ir turi būti
palaikomas mokytojo.

Reikalingas vaizdo projektorius. Taip pat naudinga naudoti
magnetines arba paprastas lentas, kad būtų galima kartu aptarti ir
užfiksuoti idėjas (tačiau tai galima atlikti ir skaitmeniniu būdu).
Būtinas stabilus interneto ryšys. Be to, nešiojamieji kompiuteriai bet
kuriuo atveju yra pranašesni už stacionarius kompiuterius, kad būtų
skatinamas bendras darbas, kad dalyviai galėtų matyti vieni kitus. 

Apskritai, medžiagos, reikalingos IRT mokymo centruose
įgyvendinimui, nėra reikalingos visiems E-DESIGN moduliams ir
užduočių lapams (žinoma, išskyrus kompiuterius). Interneto svetainių
ir mobiliųjų programėlių kūrimo moduliai gali būti įgyvendinami tik
skaitmeniniu būdu ir jiems nereikia jokios papildomos techninės
įrangos, išskyrus kompiuterius. Mikrovaldiklių modulį naudinga
įgyvendinti naudojant fizines medžiagas, ir tai yra labai
rekomenduojama, bet neprivaloma, nes galima naudotis
internetiniais grandinių simuliatoriais.
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3D objektų moduliui reikia tik fizinės techninės įrangos 3D
spausdinimui. Visus kitus šio modulio užduočių lapus galima
įgyvendinti skaitmeniniu būdu be jokių papildomų medžiagų.
Minėtuose E-DESIGN moduliuose ir užduočių lapuose išvardytos
visos reikalingos ir rekomenduojamos medžiagos, programinė ir
techninė įranga ir t. t. (žr. I–V priedus).

IV. Dalyvių atranka

Kaip jau minėta, sėkmingiausias ir paprasčiausias būdas atrinkti
dalyvius – pasitelkti patį mokymo centrą. Tai pavyko visose šalių
partnerių mokyklose, taip pat daugelyje bendruomenių mokymo
centrų. Toliau aprašyti kai kurie metodai, kuriuos E-DESIGN
partneriai taikė savo šalyse, ir keletas vaizdinių atrankos medžiagos
pavyzdžių: 

Ryšių su visuomene renginiai: Galite organizuoti renginį
potencialiame mokymo centre ir asmeniškai susisiekti su
potencialiais dalyviais. Šiuo tikslu idealu pristatyti įdomią ir
patrauklią kursų medžiagą (pvz., nedidelius mikrovaldiklių projektus,
3D atspausdintus objektus, pačių sukurtas mobiliąsias programėles
ar interneto svetaines), kad sudomintumėte potencialius kursų
dalyvius.
Tokio formato renginiuose svarbu, kad dalyviai nesusidarytų
įspūdžio, jog siūlomas kursų turinys yra jiems per sudėtingas.
Reikėtų pabrėžti, kad E-DESIGN programa yra akivaizdžiai skirta
pradedantiesiems.
Be to, svarbu pabrėžti kursų temų aktualumą kasdieniame gyvenime
ir darbo rinkoje. 

Internetinė reklama: Tai buvo dažniausiai projekto partnerių
naudotas būdas, apimantis Facebook įrašus ir (arba) skrajutes
internete, straipsnius partnerių interneto svetainėse ir
bendruomenės laikraštyje. Čia pateikiamas 
atviro kvietimo pavyzdys Italijos CSC Danilo
Dolci interneto svetainėje ir CSC Facebook 
puslapyje. 

Skrajutės: VI priede rasite dalyviams skirtą 
skrajutę, kurioje pateikiama svarbiausia 
informacija apie tai, kodėl verta prisijungti. 
Tačiau per partnerystę buvo sukurtos ir kitos 
skrajutės (kartais pačių mokyklų ar 
bendruomenių mokymo centrų), skirtos 
dalyviams pritraukti. 
Pavyzdžiui, Italijoje:
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I. Svarbiausi mokymo centrų pasiekimai

Geroji patirtis Kipro, Vokietijos, Portugalijos, Graikijos ir
Italijos IRT mokymo centruose 

MOKYMO CENTRŲ
GEROJI PATIRTIS

CH1_Heuchelheim - Bendruomenė: Mikrovaldikliai ir 3D objektai
(Vokietija)
Projektai. Apsaugos nuo vagystės įtaisas: kai pagreičio jutiklis užfiksuoja
neleistiną judesį, įsijungia garsinis ir optinis pavojaus signalas. Visa tai
galima įjungti ir išjungti RFID lustu. 

Prietaisas, kuris leidžia sekti GPS buvimo vietą tiesiog siunčiant SMS
žinutę į prietaisą. Tiksli GPS buvimo vieta SMS žinute siunčiama atgal į
užsakovo telefoną, kad dviratį, automobilį ar kitus didesnius daiktus būtų
galima rasti, jei jie buvo pamesti ar pavogti. 

Kitas pavyzdys – automatinė robotinė transporto priemonė su keturiais
ultragarso jutikliais. Transporto priemonė priartėjusi juda priešinga
kryptimi ir visada atsitraukia nuo jūsų.
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SH4_LLG - Mokykla: 3D modeliavimas naudojant CAD (Vokietija)
Projektai. Naudojant Bionics konstravimo kriterijus ir CAD programą
OnShape, buvo sukurtos ir 3D spausdintuvu atspausdintos skraidyti
gebančios „sparnų sėklos“ (pvz., klevo ar zanonijos sėklos).

Mokytojų mokymai LLG mokymo centro mokykloje (Vokietija)
Labai džiaugiamės dideliu mokytojų susidomėjimu Giesseno Landgrafo
Liudviko gimnazijoje. Iš viso 16 pedagogų baigė kelių dienų mokymus
šiomis temomis: 3D spausdinimas, 3D modeliavimas ir 3D skenavimas. 
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CH1_Booq Palermo - 1-asis
Arduino, interneto svetainės
kūrimo ir daiktų interneto kursas
(Italija)
Po smegenų šturmo sesijos ir
mąstymo modeliavimo metodų
taikymo dalyviai grupėse dirbo su
skirtingais projektais: viena grupė,
naudodama kodus ir jutiklius,
sukūrė apsaugos nuo įsilaužimo
signalizacijos sistemą, kita –
hidroponinę vazą, kuriai vandenį ir
orą tiekia Arduino grandinė, dar kita
– rankomis valdomą robotą.

CH1_Booq Palermo - 2-asis ir 3-
iasis Arduino, interneto
svetainės kūrimo ir daiktų
interneto kursai (Italija)
Tame pačiame mokymo centre, tik
kitoje vietoje, buvo surengtas
antrasis ir trečiasis IRT kursų
etapas. Tai buvo mišrios grupės
pagal tautybę ir skaitmenines
kompetencijas, o dėl COVID-19
dauguma dalyvių prie projekto
dirbo vieni. Buvo įgyvendinta
keletas projektų: įvairūs apsaugos
nuo vagysčių prietaisai ir GPS
sistemos, prijungtos prie
žiniatinklio sąsajos, Arduino
valdoma vandens laistymo
sistema su galimybe internetu
nuskaityti matavimus, kačių maisto
paskirstymo sistema, tinklalapis,
kuriame rodomi kosmetikos
projektai, automatinis stūmimo
skaitiklis ir robotas, kuris gali
įrašinėti vaizdo įrašus ir būti
valdomas per atstumą.
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CH4_BOCS aps: Arduino ir 3D
modeliavimas ir spausdinimas
(Italija)
Palermo priemiestyje į E-DESIGN
kursus susirinko grupė
entuziastingų IT specialistų ir
naujokų. Mokymo centras buvo
puiki „vieta visiems kartu dirbti su
IRT projektais“, pasiekusi įvairaus
amžiaus dalyvius, tačiau dėl
laisvo dalyvavimo ne visi baigė ar
dirbo su asmeniniais projektais.
Keletas iš parengtų projektų:
žadintuvo sistema su judesio
jutikliu ir mirksinčiomis LED
lemputėmis, taip pat „pomidorų
laikmatis“, kuriame įrengtas
žadintuvas, naudojantis skystųjų
kristalų ekraną ir garsinį signalą
laikui (ir pauzėms) sekti; ausinių
laikiklis, kuris buvo
sumodeliuotas ir atspausdintas. 

SH1_Kortegasos profesinio rengimo mokykla: Mikrovaldikliai, 3D objektai
ir mobiliųjų programėlių kūrimas  (Portugalija)
Šio mokymo centro dalyviai buvo mokiniai iš įvairių profesinio rengimo ir
mokymo sričių ir skirtingų profesijų, kurie norėjo susipažinti su Industry
4.0 privalumais ir reikalavimais. Šiame mokymo centre Tinkercad
programa buvo sukurta šviesos valdymo sistema su ryškumo ir judesio
valdymo simuliacija, kuri vėliau buvo atkurta realiame gyvenime.
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CH1_ Anta/Guetim rajono taryba
(bendruomenė): Mikrovaldikliai ir 3D
objektai (Portugalija)
Šiame mokymo centre dalyviai,
naudodami modeliavimo programinę
įrangą Tinkercad, kūrė įvairias
grandines, naudodami turimus ir
mokytojo pasiūlytus komponentus.
Tarp populiariausių grandinių, kurias
kūrė dalyviai, buvo šviesoforas,
šviesos diodo įjungimas paspaudus
mygtuką ir šviesos jutikliai. Po
modeliavimo atėjo laikas žinias
pritaikyti praktiškai, todėl dalyviai
buvo raginami pakartoti savo
sukurtas modeliuojamas grandines
naudojant fizinius komponentus.

Šiame mokymo centre
dokumentuotame projekte buvo
sukurtas rankų dezinfekavimo
aparatas, kuris įjungiamas jutikliais,
todėl jo (laikantis COVID19 higienos
reikalavimų) nereikia liesti rankomis.

CH1_Nikosijos universitetas - Interneto svetainių kūrimas (Kipras)
„Nusprendžiau sukurti rankdarbių interneto svetainę, kad padėčiau
kitiems, ypač moterims ir studentams, susirasti darbą ir gauti pajamų
pardavinėjant savo gaminius.“ (Fidaa, CH1_C1 dalyvis)
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CH1_Nikosijos universitetas -
Mikrovaldikliai & 3D spausdinimas
(Kipras)

„Man labai patinka mikrovaldikliai.
Juose mažiau teorijos ir daugiau
techninės dalies. Tai sudėtinga,
bet man patinka iššūkiai“ (Iskender
Zamar, CH1_C1&C2 dalyvis)

SH1_Limasolio profesinė
technikos mokykla - Interneto
svetainių kūrimas ir 3D
spausdinimas (Kipras)
„Į šią pamoką atėjau norėdamas
sužinoti apie 3D modeliavimą ir
spausdinimą, ir būtent to išmokau!
Didžiuojuosi savimi ir tikiuosi, kad
šiuose kursuose išmoksiu dar
daugiau!“ (Fotis, Limasolio
profesinės technikos mokyklos
mokinys)
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CH1 - Daiktų internetas /
Mikrovaldikliai / Interneto
svetainių ir Mobiliųjų programėlių
kūrimas (Graikija)
Europos vietos plėtros institutas
surengė kursus Gerako 1-ojoje
pagrindinėje mokykloje. Buvo
pasirinkti du kursai: „Interneto
svetainių / mobiliųjų programėlių
kūrimas“ ir „Daiktų internetas /
mikrovaldikliai“. Dalyvių amžius –
nuo 17 iki 34 metų, visi jie iš
skirtingų išsilavinimo grupių. Iš
viso abiejuose kursuose dalyvavo
38 dalyviai.

CH2 - Daiktų internetas /
Mikrovaldikliai ir Interneto
svetainių kūrimas (Graikija)
Europos vietos plėtros institutas,
bendradarbiaudamas su
Metamorfosio savivaldybe Atikoje
(Graikija), surengė antrąjį IRT
mokymo centrą. Pirmieji kursai
vyko kontaktiniu būdu, tačiau dėl
naujų Covid-19 priemonių, kurių
ėmėsi vyriausybė, likusieji kursai
buvo vykdomi internetu. Institutas
aprūpino dalyvius visa reikiama
įranga, užtikrindamas aukštos
kokybės patirtį.

CH4 - Daiktų internetas ir
Interneto svetainių kūrimas
(Graikija)
Europos vietos plėtros institutas,
bendradarbiaudamas su
SocialPolis, įgyvendino 4-ąjį IRT
mokymo centrą. Jo metu dalyviai
turėjo galimybę mokytis daiktų
interneto ir interneto svetainės
kūrimo temų ir rengti savo
projektus. 
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PRIEDAI
E-DESIGN svetainėje (https://www.e-designproject.eu/) rasite visus
su šiuo vadovu susijusius ir (arba) jame minimus priedus. Jais galima
nemokamai naudotis ir  atsisiųsti. 

Pasibaigus šiam projektui, vadovą kartu su priedais bus galima rasti
Europos projektų rezultatų platformoje.

I PRIEDAS - Mokytojo dalijamoji medžiaga

II PRIEDAS - Užduočių lapai. Modulis A. Mikrovaldikliai

III PRIEDAS - Užduočių lapai. Modulis B. 3D objektai

IV PRIEDAS - Užduočių lapai. Modulis C. Mobiliųjų 
                      programėlių kūrimas

V PRIEDAS - Užduočių lapai. Modulis D. Interneto svetainių 
                     kūrimas 

VI PRIEDAS - Informacijos sklaidos medžiaga
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