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Šis projektas bendrai finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už 
bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 



Modulio uždaviniai

● palaikyti besimokančiųjų įsitraukimą nuotolinėje aplinkoje

● planuoti, vesti ir įvertinti įtraukius užsiėmimus

● išmokti būdų, kaip atlikti užduotis mažose grupelėse internete  

Šiame modulyje švietėjai išmoks:

Šio modulio tikslas – parodyti besimokančiųjų įsitraukimo į nuotolines pamokas svarbą. 



Numatomi mokymosi rezultatai (įgūdžiai ir 
kompetencijos)  

Tikimasi, kad suaugusiųjų švietėjai, baigę šį modulį, gebės:

● palaikyti besimokančiųjų įsitraukimą nuotolinėje aplinkoje
● pasirinkti tinkamą įtraukimo į mokymąsi internete strategiją
● planuoti, vesti ir įvertinti įtraukius užsiėmimus
● naudoti darbą mažose grupėse kaip įtraukimo stiprinimo techniką



Įvadas
Mokinių įsitraukimas – tai mokinių motyvacija, 

dėmesys ir susidomėjimas klasėje. Lengva 

pastebėti, kai jis yra, o dar labiau, kai jo nėra. 

Nesvarbu, ar pamoka vyksta fizinėje ar nuotolinėje 

aplinkoje, įsitraukę mokiniai dirba geriau, padeda 

sukurti darbingą mokymosi atmosferą ir yra labiau 

linkę išsaugoti pagrindinę informaciją. Tačiau 

jungiantis į pamokas iš namų ar iš darbo vietos, kyla 

daug trukdžių, kurių fizinėje klasėje tiesiog nebūtų. 

Be to, kai žmonės naudojasi savo įrenginiais, jiems 

kyla didžiulė pagunda nukreipti dėmesį kitur.



Strategijos, kaip įtraukti mokinius į virtualias 

pamokas



Stenkitės informaciją pateikti 
paprastai ir aiškiai

• Palaikykite ryšį su mokiniais viso kurso metu

• Nustatykite darbo valandas ir nusiųskite jas 

mokiniams iš anksto 

• Įsitikinkite, kad jūsų mokiniai supranta tikslus, 

užduotis ir laukiamus rezultatus

• Atidžiai kalbėkite ir galvokite, kokius terminus 

vartojate 

• Užduokite tam tikrus klausimus ir reguliariai 

pateikite grįžtamąjį ryšį 



Stenkitės, kad būtų linksma ir įdomu

• Įtraukite mokinius pateikdami mokomąją 

medžiagą įdomiai 

• Naudokite mišrias medijas

• Palaikykite mokinių gebėjimą tyrinėti, redaguoti 

ir kurti



Pažinkite savo mokinius

• Sukurkite įtraukią aplinką

• Atpažinkite skirtingas mokinių patirtis

• Bendraukite akis į akį dviese

Source: freepik.com



Bendraukite

• Skatinkite bendruomenės ir grupės 

dinamiškumą

• Reguliarūs patikrinimai ir vertinimas

• Skatinkite dalyvauti diskusijose

• Stebėkite pamokos atmosferąSource: freepik.com



Glossary
Žodynas

GRĮŽTAMASIS RYŠYS informacija ar nuomonės apie veiksmą, įvykį ar 

procesą, pareiškimai, kurie parodo, ar jis buvo sėkmingas; vertinamosios ar 

taisomosios informacijos perdavimas; tobulėjimo šaltinis 

ĮVERTINIMAS daug įvairių metodų ar priemonių, kurias švietėjai naudoja 

siekdami įvertinti, ir matuoti mokinių akademinį pasirengimą, mokymosi 

pažangą, įgūdžių įgijimą ar ugdymosi poreikius. 

GRUPĖS LYDERIS asmuo vadovaujantis grupei.



Glossary
Žodynas

 
ĮVERTINIMAS - daug įvairių metodų ar priemonių, kurias švietėjai naudoja 
siekdami įvertinti, ir matuoti mokinių akademinį pasirengimą, mokymosi 
pažangą, įgūdžių įgijimą ar ugdymosi poreikius.

MOKYMASIS MAŽOJE GRUPĖJE - yra metodas, kuris papildo diskusijas, 
paskaitas ir kitus užsiėmimus. Mokiniai dirba kartu grupėse, kuriose paprastai 
yra 3–6 nariai, padėdami vieni kitiems kritiškai mąstyti, įsisavinti kurso esmę ir 
pritaikyti įgytas žinias realiose situacijose. Mokiniai yra motyvuoti siekti 
bendro tikslo ir kartu padeda vieni kitiems mokytis.



Patarimai tolesniam skaitymui
Cundell, A., & Sheepy, E. (2018). Student perceptions of the most effective and engaging online learning activities in 
a blended graduate seminar. Online Learning, 22(3), 87-102. 

Darby, F., & Lang, J. M. (2019). Small teaching online: Applying learning science in online classes. John Wiley & Sons.

Dixson, M. D. (2010). Creating effective student engagement in online courses: What do students find engaging?. 
Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 1-13.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing 
practice on validated theory. Journal on Excellence in University Teaching, 25(4), 1-26.

Knutson, J. (2020,March 3). 5 Online Discussion Tools to Fuel Student Engagement. Common Sense. 
https://www.commonsense.org/education/articles/5-online-discussion-tools-to-fuel-student-engagement 

Sriharan, A. (2020). Teaching online: Tips for engaging students in virtual classrooms. Medical Science Educator, 
30(4), 1673-1675

Taft College. Distance Education Tips about contacting students before the first day of class. Taft College website.  
https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/example-welcome-to-clas
s-email.pdf 

https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/example-welcome-to-class-email.pdf
https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/example-welcome-to-class-email.pdf


Patarimai tolesniam skaitymui
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/online-course-delivery-and-instruction/five-ways-to-engage-students-in-a
n-online-learning-environment/

https://ibelong.eu/2020/07/15/engaging-students-online-12-ideas-to-make-online-learning-environment-more-inclusive/

https://www.mentimeter.com/blog/interactive-classrooms/engaging-students-in-the-virtual-classroom-in-2021-with-mentimeter

https://explaineverything.com/blog/teaching-trends/7-strategies-to-engage-students-in-hybrid-and-online-learning/#7strategies

https://lx.uts.edu.au/collections/group-work-and-student-collaboration/resources/principles-of-effective-group-work-applied-onlin
e/

https://lx.uts.edu.au/blog/2020/04/28/keeping-it-real-group-work/

https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/manage-group-work-online/

https://lx.uts.edu.au/collections/online-teaching/resources/engage-and-motivate-students-to-learn-online/

https://www.niu.edu/citl/resources/guides/increase-student-engagement-in-online-courses.shtml

https://livestorm.co/blog/student-engagement-online-learning



Vaizdo įrašai

Association of College and University Educators.(2020, April 14).Webinar Planning and Facilitating Quality Online 
Discussions. YouTube. https://youtu.be/7me751l54wM    

University of New South Wales. Engaging and motivating students. YouTube. 
https://ltto.unsw.edu.au/engaging-and-motivating-students/  

University of Technology Sydney. Why Group Work. YouTube. https://youtu.be/WrVtGkm0r7Q    

UTS Learner Experience Lab. Experiences of doing groupwork in the remote learning environment. YouTube. 
https://youtu.be/jj8VuoAIXhc 



Ačiū už dėmesį!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


