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Tikslas 

pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti 
pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.



Konsultacijos programa

• Įžanginis žodis

• Kaip vyksta dailės mokymas nuotoliniu būdu. 

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos dailės mokytojos 
Vilma Kaplanovskienė, Gintė Mažiulienė, Irena Staknienė

Diskusija 

• Apibendrinimas



Kokios svarbiausios nuotolinio mokymo sėkmės? 
(Mokytojų atsakymai į administratoriaus Joey Lieber klausimą FB grupėje 
Online Music Teachers)

• Geras interneto ryšys.

• Sumažinti lūkesčiai.

• Kantrybė.

• Humoras.

• Empatija.

• Ramybė.

• Tėvų įsitraukimas.



Kokios, jūsų nuomone, yra svarbiausios nuotolinio 
mokymo sėkmės? (2)

• KISS (Keep it simple silly) – kalbėti lėtai ir aiškiai, kantriai sulaukti atsakymų; 
prašyti mokinių pakartoti ir paaiškinti, kas buvo užduota, mokėsi. Viską daryti 
lėtai.

• Planavimas prieš pamokas. Po pamokos – papildomi priminimai, nuorodos. 
Bendravimas!

• Sukurti naują rutiną, būti lanksčiais ir supratingais.

• Išaiškinti, mokiniams ko norime išmokyti.

• Pozityvi nuotaika, padrąsinimai.
• Žinojimas, kad negalėsiu nuveikti per nuotolinę pamoką tiek, kiek nuveikčiau 

gyvoje pamokoje.

• Visi mokomės naujų dalykų, todėl neverta laikytis seno plano, reikia palengvinti 
užduotis ir daug šypsotis.

• Turiu labiau atsipalaiduoti ir sumažinti lūkesčius. Norėjau padaryti per daug.



Kokios, jūsų nuomone, yra svarbiausios nuotolinio 
mokymo sėkmės? (3)

• Kol kas dar nepavyko padaryti sėkmingos pamokos on line...

• Aš ir mokiniai naudojame ausines. Tai sumažina klausymosi laiką ir 
balso iškraipymus. Tėvai netoliese. Geras ryšys. Laisva atmosfera, 
sumažinti lūkesčiai, geras humoro jausmas ir supratimas, kad mokiniai 
taip pat išgyvena stresą.

• Pabūti žmonėmis prieš pradedant pamoką: pasikalbėti, kaip mokiniai 
jaučiasi, kaip jiems sekasi. Išklausyti, ką jie atsako. 

• Atsipalaidavimas ir tiesiog savo darbo darymas, buvimas savimi.



Svarbiausia priežastis atsisakyti nuotolinio 
mokymo yra

• Ne technologijos

• Ne mokytojas

• Ne dalykas

• Tai – lūkesčiai. Visi labai nusiviliame, kai procesai vyksta ne taip, 
kaip tikėjomės. (J. Lieber)



Kokią medžiagą gauna mokiniai?
• Pamokos uždaviniai

• Atmintinė (pateiktis, tekstas, vaizdo įrašas ar kitu formatu – rengiant atsižvelgti į mokinių 
skaitymo ir teksto suvokimo pajėgumus).

• Nuorodos (virtualios parodų ir koncertų salės, filmai, informacija ir pan.).

• Kūrinių stebėjimo formos.

• Užduotis: siūlau pradėti nuo 1-2 užduočių savaitei. Jei kūrybinė užduotis skiriama ilgesniam 
laikui, reikia paaiškinti jos etapus – kas bus daroma kiekvieną savaitę. Neperkrauti!

• Įsivertinimo forma.

• Instrukcija, kaip pateikti atliktas užduotis, kaip užduotis bus vertinama.

• Svarbu mokiniams pateikti ne tik mokomąją medžiagą bet ir užduotis! Ką su ta medžiaga 
daryti, ko išmokti? Kaip mokiniai parodys, kad suprato / išmoko tai, ko norėjote?

• SVARBIAUSIA – MOKYMAS(-SIS), DALYKO TIKSLAI, O NE VIRTUOZIŠKAS ŽONGLIRAVIMAS 
IKT!



Į pagalbą

• NŠA Nuotolinis: https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos

• Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/meno

• Metodinė medžiaga      Meninis ugdymas      dalykai.

• Skaitmeninė mokymo priemonė 9-12 klasei – visiems dalykams teorinė 
medžiagą, meno kūriniai, kūrybinės / praktinės užduotys, testai.

• Mokytojų dalykininkų grupės socialiniame tinkle Facebook: 

Dailės mokytojų asociacija, Dailiokai, Neatšaukti atidarymai ir kt. 

• Virtualios dalykininkų konsultacijos (NŠA) – kartu mes galime daugiau!

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos
https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/meno


Kas jus džiugina mokant nuotoliniu būdu?
Šokio, teatro ir dailės mokytojų įžvalgos
• Įsitraukia mokiniai, kurie pamokose nesireiškia, nėra aktyvūs.

• Būtinai pagirti!

• Iš 600 šokio mokinių jau gavau 500 atgalinio ryšio!

• Susisteminta mokomoji medžiaga! Dabar ji pagerėjo ir pagražėjo 

• Dabar labai palankus momentas teatro mokytojams, kurie turi vyresniuosius, susieti teatrą su literatūra ir dramaturgija.

• Reikia pasijungti fantaziją!

• Kuo paprastesnė ir įveikiama užduotis – tuo labiau uždegs vaiką ją atlikti.

• Dailės mokytojų asociacija planuoja surengti „virtualios realybės“ kūrinių konkursą.

• Viskas puiku. Bendraujame per Tamo ir el. paštu. Rengiame virtualią darbų parodą. 

• Netikėtai atsiskleidžia kai kurių vaikų kūrybiškumas.

• Pasigirsta mokinių pageidavimų: „Greičiau į mokyklą!” 

• Devintokai patys dari dailės pamokas! Pasiruošia ir pristato temas.

• Pamokas vedu per Zoom’ą, užduotys išaiškinamos on line ir duodama savaitė, vaikai atliktas užduotis kelia į 
Google diską.

• Mokiniai pasiilgę dailės. Jau gaunu darbus, kuriuos uždaviau dviem savaitėms.



Kilus klausimų parašykite man!

Zydre.Jankeviciene@nsa.smm.lt


