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Apklausoje dalyvavo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos 
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Kokią techninę įrangą 


naudojate nuotolinėje pamokoje?
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Su kokiomis problemomis susiduriate virtualiose pamokose:

Blogas internetas, trukdžiai, per daug namų darbų, nelabai aiškios užduotys, mokytojams 
sunku išaiškinti ko nesuprantame, daug kartų nesuprantu pamokos temos, nejauku klausti 

mokytojų jei kažko nesuprantu,  motyvacijos stoka, mažai mokytojai aiškina, daugiau 
savarankiško mokymosi, miegas, negalėjimas susikoncentruoti į pamokas, prastas ryšys iš 
mokytojų pusės, mažiau motyvacijos mokytis, labai sunku susikaupti, mokytojai nesistengia 

padaryti pamokos įdomias, nereiktų išleisti vaikų anksčiau laiko uždavus uždavinius, nes labai 
sunku prisiversti padaryti darbus, mokytojai ne visada supranta technoligijas, tai daugiau 

užtrunkam jiem beaiškindami kaip sutvarkyti kompiuteri nei mokydamasis, praščiau 
suprantamos kai kurios pamokos, didžiausios problemos su specialybės pamokomis, kai 
negali gyvai susitikti su mokytoju, labai didelis krūvis, per daug užduodama namų darbų ir 

labai mažai laiko, nebėra laiko laisvalaikiui, labai pavargstu, nes prie išmaniųjų technologijų 
tenka būti apie 10-11valandų, muzikos pamokos visiškai neišeina, nes viskas stringa, 

mokytoja negirdi ką groju, neprisiverčiu mokytis, kartais ne taip gerai girdžiu ką mokytojas 
sako, per daug užduodama užduočių, per greitai aiškinamos temos, sunku surasti visas 

nuorodas bei susigaudyti platformose.
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Vaikai labai daug laiko praleidžia dirbdami kompiuteriu, nuolat žiūrėdami į ekraną, 
nėra aktyvių kūno kultūros pamokų. Monotoniškas, sėdimas darbas, vaikai netekę 
socialinio bendravimo, mažėja motyvacija, depresinės nuotaikos.Vaikas netenka 
galimybės pasigilinti, pasitikslinti ir išsamiau išsiaiškinti neaiškius klausimus 
pamokos metu. Daugėja medžiagos kiekis kurį mokinys turi išsiaiškinti ir mokytis 
savarankiškai. Didėja atskirtis tarp klasės mokinių. Nėra vieningos sistemos. 
Kiekvienas mokytojas kuria savo. Mažai informacijos mokytojai teikia tėvams. Blogas 
interneto ryšys, įgūdžių trūkumas mokytis savarankiškai. Sunku susikaupti, įsigilinti į 
užduotis. Psichologinės problemos, dėmesio trūkumas, pagalbos neužtenka iš 
mokytojų, per daug klasės ir namų darbų, reikalinga būti kartu. Ne visi mokytojai 
tinkamai pasiruošia pamokoms. Dalis mokytojų turi problemų dėl gebėjimo naudotis 
internetu. Kartais yra trumpinamas pamokų laikas, perkeliant užduotis į namų 
darbus, nepakankamai išaiškinant mokamą dalyką.
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 pastabos, pasiūlymai virtualiam mokymui tobulinti

Optimizuoti interneto įrankių, programų naudojimą meninių dalykų pamokose. 

Daugiau mokymų, praktinių užsiėmimų pedagogams ir mokiniams.

Turi būti geras internetinis ryšys, kad nestrigtų vaizdas, garsas. 

Reikia mokiniams pravesti mokymus,  
kaip prisiversti savarankiškai mokytis ir planuoti laiką.



Ačiū už atsakymus!

Loreta Narušienė  
 VKĮK grupės vadovė


