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35. GRUPĖS VALDYMAS

Kaip spręsti skaitmeninių technologijų sunkumus

SITUACIJA

Naudotis naujomis skaitmeninėmis priemonėmis būtų ypač naudinga
išmokti vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie gyvena atokesnėse
vietovėse. Tačiau dažnai kyla problemų dėl lėto interneto ryšio, programinės
įrangos naudojimo, pasenusių priemonių arba su amžiumi susijusių sunkumų
(pvz., regos, klausos, atminties ir kt.).

TEORINIS PAGRINDAS

Dalijimasis medžiaga internete gali būti sudėtingas dėl technologinių
problemų. Grupės vadovas turėtų iš anksto spręsti šias problemas ir pasiūlyti
saugią ir palankią aplinką, kurioje būtų galima mokytis apie naujas dalijimosi
platformas ir metodus. Senjorams gali prireikti papildomo paskatinimo
naudotis naujomis skaitmeninėmis priemonėmis. Dėl to praktinės nuoseklios
instrukcijos turėtų būti platinamos popieriniu pavidalu ir (arba)
skaitmeninėmis nuorodomis.

TRUMPAI APIE UŽSIĖMIMĄ

 „Jei susiduriu su problemomis, susijusiomis su ... Kas man padės?“ 
Dalyviai kviečiami įvardinti technologinę problemą ir jos sprendime
vadovautis patarimais ir instrukcijomis.
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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

Užsiėmimą galima 
lengvai pritaikyti bet 
kokio pobūdžio 
pamokoms ir tikslinėms 
grupėms. 

Išsamus užsiėmimo aprašymas

1. Pakvieskite dalyvius įvardinti vieną ar dvi technologines problemas, kurias
jie norėtų skubiai išspręsti, ir paprašykite jų pranešti apie jas (žodžiu arba
raštu per pokalbių programą).
2. Remdamiesi atsakymais, suskirstykite dalyvius į poras.
3. Tuomet paprašykite porų ieškoti informacijos pateiktame vadove ir
internete (mokytojas / grupės vadovas nurodo geriausias svetaines).
4. Po 10 minučių paklauskite dalyvių (tam tikslui galima paruošti trumpą
apklausą): 
       ○ ar jie rado naudingos informacijos;
      ○ ar surinkta informacija yra aiški / pakankama, kad galėtų savarankiškai
tęsti problemos sprendimą, ar jiems reikia išorinės pagalbos.
5. Nepriklausomai nuo gautų atsakymų, paprašykite dalyvių įdiegti į savo
įrenginius programinę įrangą, kad galėtų naudotis nuotoline pagalba (pvz.,
TeamViewer arba AnyDesk).
6. Kiekvienai porai duokite paprastą užduotį, kurią reikia atlikti per maždaug
10 min.: pvz., jei problema buvo „Kaip atsisiųsti nuotraukas iš mobiliojo
telefono į kompiuterį?“, užduotis galėtų būti tokia: „Atsisiųskite 10 nuotraukų
iš mobiliojo telefono į kompiuterį ir sukurkite atitinkamą aplanką
darbalaukyje“.
7. Pagalba dalyviams, jei reikia: internetinė pagalba teikiama per įdiegtą
programinę įrangą (pvz., TeamViewer arba AnyDesk).
8. Pateikite atsiliepimus apie atliktas užduotis. 
9. Galiausiai pateikite išsamias instrukcijas, kaip žingsnis po žingsnio naudotis
nauju skaitmeniniu įrankiu, pavyzdžiui, Google Ads.
Užsiėmimo metu nepamirškite pabrėžti, kad dalyviai bet kada gali paprašyti
pagalbos, ir leiskite jiems jaustis palaikomiems.

Palengvinti naudojimąsi skaitmeninėmis priemonėmis. 
Padėti dalyvauti grupės veikloje.
Sukurti saugią aplinką suaugusiesiems, ypač vienišiems žmonėms ir atokių
vietovių gyventojams, mokytis naudotis skaitmeninėmis priemonėmis.

Tikslas

Kaip pasiruošti

Paruoškite trumpą rašytinį vadovą su preliminariomis instrukcijomis ir
pritaikykite asmeniniam kompiuteriui, išmaniajam telefonui ar
planšetiniam kompiuteriui (PDF failas atsisiųsti).
Įvertinkite ir pasirinkite paprasčiausią virtualaus bendravimo programinę
įrangą, tinkamą įvairiai veiklai (Skype, Zoom, Meet): paprastas naudojimas
leidžia geriau sutelkti dėmesį į turinį, o ne į veikimo metodus.
Parenkite raštu trumpą bendravimo pokalbių programoje taisyklių sąrašą.
Parenkite apklausą apie įrangą, pagrindinius skaitmeninius išteklius ir
įgūdžius (išmaniųjų telefonų, planšetinių ir asmeninių kompiuterių
naudojimą), prieigą prie interneto ir bendravimo internetu programinės
įrangos naudojimą. 
Remdamiesi apklausos rezultatais, numatykite galimus preliminarius
asmeninius susitikimus, skirtus pagrindiniams įgūdžiams įgyti: mokėti
prisijungti prie tinklo, naudotis internetinio bendravimo programine
įranga ir kai kuriomis pagrindinėmis funkcijomis, tokiomis kaip aplankais,
elektroniniu paštu, redagavimo programomis, virusų valdymu,
periferiniais įrenginiais ir kt.

Virtualiai, gyvai, mišriai
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