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About the project
T4T – Tools4Teaching in Digital Education 
Seetings (liet. Mokymo įrankiai nuotoliniam 
ugdymui) projekto tikslas – padėti 
suaugusiųjų švietėjams ir formaliojo bei 
neformaliojo švietimo atstovams 
veiksmingai pereiti prie nuotolinio ugdymo ir 
suteikti tokio paties lygio besimokančiųjų 
sąveiką bei „žmogišką“ patirtį, kaip ir 
fizinėje aplinkoje. Bendras projekto tikslas – 
sustiprinti suaugusiųjų švietėjų ir mokymo 
specialistų gebėjimus kurti ir išlaikyti 
efektyvią grupės dinamiką skaitmeninio 
švietimo aplinkoje, kad būtų geriau 
įtraukiami besimokantys internetu. 



Modulio uždaviniai

Šiame modulyje švietėjai:

susipažins su trumpomis apšilimo, ledlaužio ir energijos suteikiančiomis veiklomis. 
Šios veiklos virtualiai mokymosi aplinkai suteiks įvairovės ir gyvybės.



Modulio rezultatai

Baigę šį modulį švietėjai gebės:

naudoti metodus, kurie patobulintų ir palengvintų mokymo procesą
kurti pozityvią mokymosi aplinką;
naudoti naujus metodus aktyviam mokymuisi, sąveikai ir įsitraukimui skatinti;
naudoti naujus metodus, norint dalintis idėjomis, nuomonėmis ir klausimais;
palaikyti grupinį darbą;
pastebėti, kiek laiko dalyviai išlieka susikoncentravę.



1 tema: virtualūs 
žaidimai, priverčiantys 
dalyvius prasijudinti



Ką reiškia virtualus 
energijos suteikiantis 
žaidimas?

● Virtualūs energijos suteikiantys žaidimai yra viena iš 
paslapčių, padedančių įveikti nuovargį internete. Ilgas 
sėdėjimas virtualioje aplinkoje ir žiūrėjimas į ekraną 
vargina.

● Sunku išlaikyti dalyvius įsitraukusius virtualioje aplinkoje, 
tačiau tam tikri žaidimai ir veiklos, gali šią situaciją 
pagerinti. 

● Fizinėje aplinkoje švietėjai dažnai naudoja veiklas, kurios 
išjudina grupę. Tai gali apimti fizines veiklas, kurios skatina 
kūrybiškumą arba tiesiog pralinksmina ir priverčia 
nusijuokti. Žinoma, tas pats galioja ir nuotoliniuose 
seminaruose ir susitikimuose!



Koks energijos suteikiančių 
žaidimų tikslas?  

● Internetiniai kursai ir seminarai yra veiksmingiausi, kai 
dalyviai yra įsitraukę ir turi noro ir energijos prisidėti ir 
visapusiškai įsitraukti į sesiją. Virtualių energijos 
suteikiančių žaidimų tikslas yra padidinti energijos lygį, 
padėti komandai dalyvauti sesijoje ir susitelkti.



Virtualių energijos suteikiančių žaidimų 
privalumai

● Virtualūs energijos suteikiantys žaidimai turi daug 
privalumų tiek dalyviams, tiek pranešėjams. Įtraukdami 
juos į mokymo planą, suteiksite dalyviams daugiau 
energijos, paskatinsite juos labiau įsitraukti bei 
pagerinsite komandos ryšį. Energingumas ir 
įsitraukimas gali pagerinti dalyvių rezultatus. 

- Įtraukite mokinius
- Įtraukite įvairovės į mokymo planą
- Stenkitės, kad būtų smagu
- Sumažinkite nejaukumą
- Kurkite ryšius



Kada turėčiau naudoti virtualius energijos 
suteikiančius žaidimus? 

Turbūt visi pajaučiame virtualių susitikimų padarinius. Turbūt dauguma žmonių jau priprato prie 
nuotolinių susitikimų, tačiau jei tie susitikimai yra ilgi, pradedame jausti nuovargį bei 
nebesutelkiame dėmesio. 

Todėl rekomenduojame įtraukti bent vieną žaidimą į susitikimą, kuris trunka ilgiau nei valandą. 
Žaidimas kartu su pertraukomis suteiks galimybę šiek tiek atsipūsti ir iš naujo sutelkti savo 
dėmesį. 

Pastebėję, kad dalyviai pavargsta, paklauskite, ar jiems reikia pertraukos. Sužaiskite energijos 
suteikiantį  žaidimą, kai jie grįš iš pertraukos. Vos per kelias minutes jūsų grupė vėl bus žvali ir 
pasiruošusi kitam iššūkiui!



2 tema: patarimai vedant 
energijos suteikiančius 
žaidimus 



Energijos suteikiančius 
žaidimus reikia vesti efektyviai

Nustatykite virtualaus susitikimo etiketą
• Daugelis švietėjų prieš susitikimą ir pačioje pradžioje išsako savo lūkesčius, 

kad viskas vyktų sklandžiai, dalyviai būtų patenkinti ir darbas vyktų 
produktyviai. Tas pats galioja ir virtualių susitikimų metu. 

• Sukurkite virtualaus susitikimo taisykles ir išsiųskite dalyviams prieš 
susitikimą. 

• Pakartokite taisykles susitikimo pradžioje ir, jei įmanoma, prisekite jas ant 
ekrano su kokius nors skaitmeniniu įrankiu, kad dalyviai galėtų jas matyti viso 
susitikimo metu.



3 tema: energijos 
suteikiantys žaidimai, skirti 
užsiėmimams ir 
susitikimams  



Energijos suteikiantys žaidimai, skirti apšilimui

Renkantis virtualų energijos suteikiantį žaidimą, verta pasidomėti savo dienotvarke ir išsiaiškinti, 
koks žaidimo stilius bus efektyviausias. Jei susitikimo metu vyks daug diskusijų, galbūt būtų 
naudinga įtraukti neverbalinį ar fizinį žaidimą

Jei jūsų komandoje dauguma priima informaciją vizualiai, tuomet galite išbandyti žaidimą, 
susijusį su piešiniais. O galbūt, tam kad pralinksmėtų ir pasikrautų energijos, jūsų komandai reikia 
pakeisti tempą!

Atminkite, kad energijos suteikiantys žaidimai yra skirti pakelti nuotaiką ir įnešti įvairovės į jūsų 
dienotvarkę. Nors šie žaidimai tinka bet kokiam nuotoliniam susitikimui, verta juos pritaikyti 
konkrečiai savo grupei, jei įmanoma.



Nusikratyk
1 žingsnis:

Grupė stovi ratu. Atstumas tarp dalyvių turi būti ištiesta ranka iš abiejų pusių.

2 žingsnis:

Visa grupė kartu „purtosi“ garsiai skaičiuodami. 

Pirmiausia 8 kartus purtome dešinę ranką, tada - kairę ranką, tuomet dešinę koją ir 
galiausiai, kairę koją. Kiekvieną kartą skaičiuojame "1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8!"

Tuomet galūnes kratome po 4 kartus, tada po 2 ir po 1. 

Veiklos pabaigoje garsiai nusijuokiame ir pašokame į orą kaip nindzės. 

 



Smagūs virtualūs energijos suteikiantys žaidimai

Virtualūs žaidimai turėtų būti įdomūs! Tokie žaidimai yra naudojami tam, kad žmonių 
grupė pralinksmėtų, pasijuoktų, įgytų energijos bei atsikvėptų nuo sudėtingesnių 
užduočių. Įsitikinkite tuo patys!



GIF iššūkis

1 žingsnis:

Šiam internetiniam žaidimui turite pasiruošti virtualią interaktyvią lentą arba 
Google dokumentą, kad dalyviai galėtų dalintis savo atsakymais. 

2 žingsnis:

Paskelbkite teiginį arba klausimą virtualioje interaktyvioje lentoje ir paprašykite 
dalyvių surasti GIF failą (tam puikiai tinka giphy.c) ir paskelbti jį lentoje. 

3 žingsnis:

Po kiekvieno klausimo/teiginio galite paprašyti, kad dalyviai prabalsuotų už 
labiausiai patikusį GIF failą (tam puikiai tinka programėlė Mural) ir išrinktų 
nugalėtoją. 



4 tema:  įgūdžiais pagrįsti 
virtualūs energijos 
suteikiantys žaidimai 



Skills-based online energizers

❑ Šie virtualūs žaidimai puikiai tinka mesti iššūkį jūsų grupei ir skatina naudoti specifinius 
įgūdžius, tokius kaip aktyvus klausymasis, atmintis ar kritinis mąstymas. 

❑ Jie paprastai būna išsamesni ir šiek tiek sudėtingesni, tačiau gali duoti gerų rezultatų ilgesnių 
užsiėmimų metu.



PowerPoint karaokė 

PowerPoint karaokė yra puikus būdas ne tik motyvuoti grupę, 
bet ir tobulinti komandos ryšį bei bendravimo įgūdžius. Šiai 
veiklai turėsite susikurti vieną ar daugiau skaidrių failų, kurių 
turinį žinote tik jūs. Skaidrės turėtų būti paruoštos pagal jūsų 
grupės poreikius bei mokymų, kursų, pamokos ir pan. temą. 

Kai jūsų komanda bus pasiruošusi, suraskite savanorį, kuris 
nori pristatyti skaidres. Kiekvienam dalyviui galite duoti 
pristatyti visas skaidres arba išskirstykite visiems po kelias 
skaidres. Rekomenduojame skaidrėse pateikti kuo mažiau 
tekstinės informacijos arba naudoti tik paveikslėlius. 
Svarbiausia, kad dalyviai improvizuotų, smagiai praleistų laiką 
ir lavintų bendravimo įgūdžius.



PowerPoint karaoke: kaip žaisti?

Instructions

• Sukurkite arba parsisiųskite iš interneto skaidres. Suraskite savanorį, kuris nori 
pabandyti pristatyti skaidres. 

• Kai visi savanoriai pabando, galite visi kartu išrinkti, kuris pristatė geriausiai.   

Patarimai vedant šį žaidimą nuotoliniu būdu

Norint vesti šį žaidimą nuotoliniu būdu jums tereikės vaizdo kameros ir 
programėlės, per kurią galėtumėte vesti užsiėmimą. Susikurkite skirtingų 
pristatymų ir duokite dalyviams juos pristatyti. Gerai yra tai, kad jūs galite 
kontroliuoti pristatymą, kada reikėtų pereiti iš vienos skaidrės į kitą. 



Ačiū!

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


