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23. MOTYVACIJA

Kaip paskatinti dalyvius dalintis jau turimomis žiniomis 
įvairiomis temomis

SITUACIJA

Bendras kontekstas – skaitmeninių priemonių naudojimas suaugusiųjų švietime.
Vyresnio amžiaus besimokantieji ir senjorai gali galvoti, kad jiems trūksta
skaitmeninių įgūdžių. Skaitmeninės priemonės yra efektyvus būdas panaikinti
atskirtį, tačiau skaitmeninių įgūdžių ar mokymo jomis naudotis trūkumas išryškina
kai kurias nuotolinio bendravimo problemas.

TEORINIS PAGRINDAS

Dalijimasis žiniomis – tai keitimasis informacija, kuri gali būti aiški, t. y. gaunama iš
dokumentų ar procedūrų, arba numanoma, t. y. perduodama remiantis patirtimi. 
Pasidalinti žiniomis yra naudinga tiek tam, kuris dalinasi, tiek tam, kuris gauna žinias.
Tai skatina pastabumą bei gebėjimą prisitaikyti. Grupinė veikla yra ideali aplinka, kuri
leidžia dalyviams dalytis žiniomis ir įgūdžiais. Pavyzdžiu gali būti knygų klubai arba
skaitymo grupės, kurios yra labai populiarios ir padeda kurti draugiškus žmonių
santykius.

TRUMPAI APIE UŽSIĖMIMĄ

Siekiant sudaryti galimybes dalytis žiniomis ir įgūdžiais, parengiama užduotis, kurią
atlieka „skaitymo grupės“: naudodamiesi įvairiais darbo būdais (grupėse, atskiruose
virtualiuose kambariuose (angl. breakout rooms), individualiai), dalyviai sukuria
galutinį rezultatą, kuris gali būti „PowerPoint“ pristatymas arba skrajutė.
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Veikla/Sprendimai

B E N D R A V I M O  B Ū D A S  

L A I K A S

R E K O M E N D U O J A M A S  
D A L Y V I Ų  S K A I Č I U S

U Ž S I Ė M I M O  T I P A S

T I K S L I N Ė S  G R U P Ė S

K A I P  G A L I M A  
P A K E I S T I  U Ž S I Ė M I M Ą ?

Suaugusieji
Senjorai 

Šis užsiėmimas gali būti 
pritaikytas ir kitoms 
tikslinėms grupėms. 

Išsamus užsiėmimo aprašymas

1. Pradėkite apskritojo stalo diskusiją ir pakvieskite dalyvius savo eilės tvarka
(virtualiai ir gyvai) pasidalyti pirmaisiais įspūdžiais, emocijomis ir knygos
vertinimais vienu ar dviem sakiniais. Apskritojo stalo diskusija bus įrašoma
(apie 15-20 min.).
2. Paprašykite dalyvių pasirinkti baigiamąją užduotį:
        a. Knygos pristatymas skaidrėmis;
        b. Kvietimas į draugišką susitikimą, skirtą papročiams, įpročiams ir
            skoniams, susijusiems su knyga ar autoriaus kilmės vieta, pristatyti ir
            pasidalyti jais.
        Baigiamąją veiklą (a arba b) padalykite į dalis, kurias paskirkite mažoms
        grupelėms.
3. Sudarykite mažas grupes ir organizuokite atskirus virtualius kambarius
(angl. breakout rooms) paskirtoms dalims atlikti (ieškoti informacijos, rašyti
tekstą, parinkti nuotraukas, kad būtų galima parengti 1-2 skaidres/1-2 skiltis
kvietimui: 30 min.).
4. Pasidalykite apskritojo stalo diskusijos įrašais su grupe socialiniuose
tinkluose / bendruose aplankuose.
5. Paprašykite grupių atsiųsti savo darbus per WhatsApp specialiai sukurtą
pokalbį.
6. Pristatykite naudojamą programinę įrangą (pvz., Power Point, Prezi, Google
document, Publisher ir kt.) ir surenkite pristatymą, panaudodami parengtą
medžiagą.
7. Pabaigoje pateikite instrukcijas, kaip atsisiųsti programinę įrangą, ir
pakvieskite dalyvius išbandyti ją su parengta medžiaga (individualus namų
darbas).
8. Kitam susitikimui numatykite diskusiją apie tai, kas buvo pasiekta, ir darbo
tęsinį / pabaigą.

Sukurti grupinį rezultatą kuriam būtų būdingas keitimasis žiniomis ir
įgūdžiais. 
Įgyti geresnius kalbinius ir skaitmeninius įgūdžius.
Išmokti teisingai naudotis „skaitymo grupės“ pokalbių programa ir
socialiniais tinklais (WhatsApp, Messenger, Facebook ir kt.), sustiprinti
bendradarbiavimą ir socializaciją.

Tikslas

Kaip pasiruošti

Sukurkite internetinę apklausą (naudodamiesi Google  Forms) ir pasirinkite
knygą iš dalyvių pasiūlyto sąrašo (per skaitymo grupei sukurtą WhatsApp
pokalbį).
Sukurkite bendrinamus aplankus (Google Drive), kad parengtus
dokumentus būtų galima pasiekti visais etapais.
Pakvieskite dalyvius („skaitymo grupei“ sukurtame WhatsApp pokalbyje): 

Susisiekite su knygos autoriumi, kad suplanuotumėte virtualų susitikimą su
„skaitymo grupe“. 

Išankstiniai veiksmai: Žr. 21 kortelę.

          a) naudotis specialiai pateiktomis nuorodomis ir paieškos sistemomis,
               kad sužinotų daugiau apie autorių ir knygos temą;
          b) perskaityti recenzijas;
          c) nusipirkti knygą (geriau, jei ji prieinama internete) ir perskaityti ją iki
               nustatytos susitikimo datos.

Virtualiai/mišriai/gyvai

1 val. – 1 val. 30 minučių

8-12

Individualus/grupinis darbas


