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Įtrauktis – mokymosi sėkmės veiksnys
#Tyrimai

- savęs suvokimo (self-concept) ir akademinės (mokymosi) sėkmės tematikų 

tyrimų rezultatai rodo, jog savęs suvokimas lemia akademinę (mokymosi) sėkmę (Purkey, 

1970; Hansford & Hattie, 1982)

- tyrimų rezultatai demonstruoja abipusį ir taip pat grįžtamąjį santykį tarp abiejų 

tyrimų objektų (Bandura et al., 1996; Filozof et al., 1998; Hamachek, 1995; Hay et al., 

1998; Hoge et al., 1995)

- kitų tyrimų rezultatai teigia, jog akademiniai (mokymosi) pasiekimai lemia savęs 

suvokimą (Skaalvik & Valas, 1999)

- savęs suvokimo ir elgsenos problemų tyrimai taip pat nėra išbaigti (Jang & 

Thornberry, 1998; McCarthy & Hoge, 1984; Rigby & Cox, 1996)



Įtrauktis inovatyviais mokymo metodais
#Tyrimai

• veiklos tyrinėjimas, kviestiniai svečiai ir dėstytojai, vaidmenų žaidimai ir simuliacijos 
metodas, mažų grupių tyrimų projektų metodas ir kt…. lemia teigiamus pokyčius ir 
moksleivių elgsenoje ir mokymosi pasiekimuose (Gottfredson, 1990)

• Derindami mintis, jausmus ir veiksmus mes galime padėti moksleiviams plėtoti ir 
integruoti smegenų emocines – motyvacines ir taip pat kognityvines funkcijas (Damasio, 
1994)

• Nuotolinis mokymasis sukuria moksleiviams potencialą gilesniam savivadžiam 
mokymuisi, pasirenkant lankstesnes įsitraukimo galimybes, didinant 
moksleivių autonomiškumą, emocinę nepriklausomybę, savivadą (Belz & 
Müller-Hartmann, 2003) – sąlyga – ugdymo aplinka ir ugdymo turinys



Moksleivių 
įtrauktis

Stebėti ir padėti
Išsiaiškinti, susisiekti, 

išspręsti problemą

https://www.searchenginejournal.com/google-confirms-cause-of-missing-gmb-reviews-will-they-ever-come-back/317613/#close
https://www.creativechameleon.com.ph/jack-trades-master-none-pros-cons-multitasking/
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Kaip pasiekti ir įtraukti 
besimokantįjį nuotolinio ugdymo 
procese?



Dialogas ir sąveika

• Moore (1989) praplėtė dialogo sampratą trimis pagrindiniais sąveikos tipais: 

moksleivis – mokytojas, moksleivis – moksleivis, moksleivis – ugdymo 

aplinka ir turinys. Dialogas ir sąveika buvo pripažinti pagrindiniais 

elementais nuotolinio mokymosi aplinkoje

• Moore (1993) teigia, jog dialogas ir sąveika yra esminės moksleivių įtraukties 

mokymosi metu charakteristikos, natūraliai mažinančios “atstumą” tokios 

mokymosi patirties metu



Community of Inquiry for online learning (nuotolinį 
mokymąsi tyrinėjanti bendruomenė )
http://coi.athabascau.ca/

https://virtualcanuck.ca/2016/01/04/a-fourth-presence-for-
the-community-of-inquiry-model/

http://coi.athabascau.ca/


Kokie svarbūs veiksniai lemia aukštos kokybės nuotolinio mokymosi patirtis 
nuotolinio mokymosi aplinkoje?
Mokytojų ir mokinių nuomonė
Įtrauktis elgesiu – kognicija (žiniomis ir gebėjimais) – emocija

Nuotolinio mokymosi aplinkos būtini komponentai

1. Pagrindiniai komponentai (aplinkoje integruotas ugdomasis vertinimas, susietas su ugdymo turiniu, diskusija, grupine 
veikla, vertinimo priemonės, paprasta navigacija, pažymių knygelė, ugdomosios veiklos asinchroniniu būdu)

2. Mokytojo teikiama pagalba (dalyko medžiagos suvokimas, mokymosi progreso stebėsena grindžiamas grįžtamasis 
ryšys, kriterijais grindžiamas vertinimas)

3. Sąveika/ dalyvavimas (ir sinchroninis – ir asinchroninis mokymasis, sąveika su mokytoju, bendramoksliais, su ugdymo 
turiniu ir aplinkos įrankiais, individualus grįžtamąjį ryšys, motyvacijos kaitos stebėsena)

4. Kognityvinė sąveika (studentų nuomonė apie studijų turinį, dėstytojo gebėjimą reflektuoti kritiško mąstymo 
perspektyvoje, skirtingi turinio interpretavimo kontekstai) 

5. Emocinis komfortas (saugi ir patogi aplinka, kurioje moksleiviai gali kritiškai diskutuoti ir pateikti nuomonę) 
6. Interaktyvus mokymasis (aukšto lygio ugdymo turinio funkcionalumas ir interaktyvumas) 
7. Socialinė sąveika ir elgsena (moksleivių tarpusavio sąveikos kokybės samprata)



Metakognicija – savęs suvokimui

Kognityvinei ir emocinei sąveikai ir stebėsenai

1. Savęs kaip moksleivio pažinimas

2. Žinios apie veiksnius lemiančius mano kogniciją 

(žinių priėmimą, kūrimą, suvokimą ir kitus 

kognityvinius lygmenis)

3. Gebėjimas valdyti savo mokymosi procesus, keisti 

mokymosi strategijas

4. Gebėjimas planuoti kada ir kaip naudoti tam tikrą 

mokymosi strategiją ir derinti ją su mokytoju



Mokymosi 
sėkmės 
stebėsena 
nuotolinio 
mokymosi 
aplinkos 
priemonėmis



Mokymosi rezultatai susieti su užduotimis pažymių knygelėje 
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Mokymosi medžiaga ir užduotys yra susietos su rezultatais ir 
vertinimo kriterijais

Kiekvienos užduoties 
aprašas susiejamas su 
mokymosi rezultatu ir 
vertinimo kriterijais

Grįžtamasis ryšys 
teikiamas vertinimo 
kriterijų pagrindu



Mokymosi progreso stebėsenos priemonės 

Pažangos juosta

Stebėti moksleivių veiklą bei aktyvumą aplinkoje



Mokymosi 
progreso 
stebėsenos 
priemonės 



Mokymosi 
progreso 
stebėsenos 
priemonės 



VDU Moodle aplinkos įrankiai mokymosi veikloms
Mokymosi veiklos forma 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Apklausos/Registracijos 148 259 351 419 438
Duomenų bazės 45 66 80 93
Diskusijos 4 772 5 802 6 526 6 821 8 226
Grįžtamojo ryšio anketos 100 152 191 282 313
Minčių žemėlapiai 79 155 165 139 153
Pokalbiai realiu metu 225 258 285 282 364
Registracijos į grupes 78 140 199 217 326
Studentų tarpusavio vertinimai 
(Workshop)

89 66 71 69 77

Susitikimų tvarkaraštis 10
Studentų lankomumo žymėjimas 51 159
Testai ir kryžiažodžiai savikontrolei 1 085 1 141 1 286 1 304 1 501
Testai 1 187 1 568 1 940 2 130 3 639
Žodynai 249 257 286 324 459
Užduotys 3 069 4 426 5 824 7 104 10 894
Wiki kūrimas 187 234 252 272 316



Tyrinėjimas – duomenų rinkimas Kūryba – debatai, diskusijos – meta-refleksija



Praktikavimas yra pasyvaus mokymosi metodas
Kūryba yra aktyvaus mokymosi metodas
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http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552

http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552


Paramos ir pagalbos teikimas ir interaktyvumas

19http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552

• Moodle diskusijos (angl. Forums)
• Moodle privačios žinutės 
• Komentarų skiltis užduotyse

Bendrauti su moksleiviais ir sinchroniniu, ir asinchroniniu būdu

http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552


Asinchroninės studentų veiklos (grupėse, individualiai) – svarbi ugdymo proceso dalis 



Use Digital Badges for Student motivation

Skaitmeniniai ženkleliai – apdovanojimas moksleiviams už 
pasiekimus ir įsitraukimą (emocinė sąveika)



Pagalba moksleiviams, mokytojams
Vizualizacija tėvams
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Informacija el.paštu siunčiama dėstytojams apie laiko riziką, neatliktas užduotis 
Studentams siunčiami priminimai el.paštu pagal automatinius kalendoriaus 
nustatymus 

http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552

XX user

YY user

XY user

http://moodle2.vdu.lt/course/view.php?id=552


Rekomendacijos
http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/VDU-Rekomendacijos-mokykloms-2020-1.pdf

http://studyonline.lt/wp-content/uploads/2020/12/VDU-Rekomendacijos-mokykloms-2020-1.pdf


Pirmas žingsnis -
sukurti prielaidas 

besimokantiesiems 
spręsti

Savęs 
suvokimo

Elgesio 
problemas

Antras žingsnis -
grąžinti 

besimokančiuosius į 
kokybišką nuotolinio 

mokymosi aplinką

- užtikrinančią visas kontaktinio darbo
formas (ir sinchroninę, ir asinchroninę)

- užtikrinančią stebėseną
- mokymosi duomenų analizę
- pagalbos sistemą, pritaikytą ugdymui

nuotoliniu būdu
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