
 

PASIRENGIMAS NUOTOLINIO UGDYMO PROCESUI 

 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu.   

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais, 

ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir 

laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.  

Individualių (specialybės dalyko ir antrojo muzikos instrumento (fortepijonas)) disciplinų nuotolinio 

ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su specialybės dalyko ir antrojo muzikos instrumento 

(fortepijonas) mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.   

Grupinių dalykų nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka bus patalpinta 

http://muzika.mir.lt/puslapyje. 

 

MIELI MOKYTOJAI, TĖVELIAI IR MOKINIAI, 

Šiaulių Dainų muzikos mokykloje, remiantis 2020 m. kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės 

sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, perorganizuojamas ugdymo procesas. 

Nuo 2020 m. kovo 13 dienos (penktadienio) iki 2020 m. kovo 27 dienos LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsaku skelbiamos mokinių PAVASARIO ATOSTOGOS 

(vietoj 2020 m. balandžio 14 dienos – 2020 m. balandžio 17 dienos numatytų pavasario atostogų). 

Remiantis 2018 metų duomenimis (Lietuvos statistikos departamentas: Informacinės technologijos 

Lietuvoje, 2018), Lietuvos didžiuosiuose miestuose informacinėmis technologijomis ir internetu 

naudojosi 79-81% gyventojų. Esant aukštam informacinių technologijų paplitimui kokybiško ir 

kūrybingo ugdymo proceso užtikrinimas priklauso tik nuo jį organizuojančio mokytojo 

kompetencijos bei teigiamo mokinių ir jų tėvelių požiūrio. 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos pedagogai yra pasiruošę užtikrinti tolesnį ugdymo procesą 

nuotoliniu būdu. 

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome aktyviai bendrauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais 

ir toliau nuotolinio ugdymo procesą organizuoti mums visiems (vaikams-mokytojams-tėvams) 

priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas 

nenukentėtų. 

Ugdymo organizavimui naudosime programas Viber, Messenger, WhatsApp, El. paštą.  

INDIVIDUALIŲ (specialybės dalyko, antrojo muzikos instrumento (fortepijonas)) disciplinų 

nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarsite su specialybės dalyko ir antrojo muzikos 

instrumento fortepijonas mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.  

MUZIKOS ISTORIJOS IR SOLFEDŽIO disciplinų nuotolinio ugdymo turinys bus patalpintas 

mokyklos socialinio tinklo Facebook puslapyje (Messenger grupėse) ir vykdomas nuo š. m. kovo 30 

dienos (pirmadienio). Atėjus laikui, dėl muzikos istorijos ir solfedžio disciplinų nuotolinio ugdymo 

turinio organizavimo, su mokinių tėvais ir mokiniais susisieks specialybės dalyko mokytojas 

tiesiogiai telefonu arba el. paštu. 

Solfedžio ir muzikos istorijos nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka ir įgyvendinimo 

etapai: 

http://muzika.mir.lt/puslapyje


• Mokyklos Facebook svetainėje (Messenger grupėje) pagal klases, bus patalpintos minėtų 

disciplinų kiekvienos pamokos temos. 

• Kiekvienos pamokos temą sudarys: pamokos pavadinimas, pamokos turinys pateiktas video 

medžiaga ir/ar pamokos turinys raštu. 

• Kiekvienos pamokos pabaigoje bus pateiktos užduotys, kurias turės atlikti mokinys įsisavinęs 

pateiktą medžiagą tekstu ir/ar video. 

• Kiekvienos pamokos pabaigoje bus pateikta jos santrauka (esminiai dalykai, ką turėtų būti 

įsisavinęs mokinys). 

• Kas kelias pamokas mokinys turės atlikti užduotis – GRĮŽTAMASIS RYŠYS. Užduotys būtų: 

klausimynas iš praeitų pamokų medžiagos (pateiks mokytojas messenger grupėje ar el. paštu). 

• Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių keitimosi 

priemonė – el. paštas, pokalbis telefonu, komentarai messenger grupėje po pateikta medžiaga.  

CHORINIO DAINAVIMO SPECIALYBĖS mokytojos su mokiniais dirbs Messenger grupėse, su 

mokinių tėvais ir mokiniais susisieks tiesiogiai telefonu arba el. paštu. 

Organizuojant INDIVIDUALIŲ dalykų (specialybės, antrojo muzikos instrumento (fortepijonas)) 

bei GRUPINIŲ dalykų (solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo) nuotolinio ugdymo 

procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti: 

• Interneto ryšį.  

• Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį ar planšetę. 

• El. paštą (pvz. google platformoje). 

• Būti prisijungę prie mokyklos socialinio tinklo Facebook paskyros 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1iauli%C5%B3%20dain%C5%B3%20muzikos

%20mokykla&epa=SEARCH_BOX, sekti http://muzika.mir.lt/ puslapio naujienas. 

Naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio 

komunikavimo Wetransfer, Viber, Messenger, El. paštą, Facebook paskyrą bus organizuojamas 

NUOTOLIS, TIESIOGINIS bei MIŠRUS ugdymo procesas. 

REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS: 

Susidariusioje situacijoje, mokytojas turi prisitaikyti prie naujovių ir iškilusių sunkumų. Natūralu, 

kad dauguma iš jūsų esate susirūpinę dėl gebėjimo naudotis informacinėmis technologijomis, taip pat 

jaučiate nuovargį dėl pokyčių tempo ir dydžio edukacinėje sistemoje. Tačiau tai puiki proga mums – 

mokytojams, įgyti naujų mokymo ir mokymosi įgūdžių, ypač susijusių su informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis bei medžiagos pateikimu ir patirties dalijimusi. Mes, kaip 

mokytojai, privalome sugebėti naudotis visomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, 

socialiniais tinklais, kurie užtikrintų aktyvesnį besimokančiųjų įtraukimą į mokymosi veiklą.  

Technologijomis grįstas mokymas suteikia besimokančiajam teisę rinktis, ką, kaip, kada ir kur 

mokytis bei įpareigoja besimokantįjį PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ MOKYMĄ, nes išmokimas 

keičiamas mokymusi mokytis ir pačiam reikia kontroliuoti mokymosi procesą. Tik turint stiprią 

vidinę motyvaciją ir tikslus galima pasiekti laukiamų rezultatų.  

Organizuojant individualių dalykų (specialybės ir antrojo muzikos instrumento (fortepijonas)) bei 

bendrųjų dalykų (solfežio ir muzikos istorijos) nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai 

(mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti: interneto ryšį, išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar 

planšetę bei pranešti savo specialybės mokytojui el. pašto adresą.   

Mokytojai turi susisiekti su kiekvieno mokinio tėvais ir nuspręsti kokia pasirinkta socialine 

internetinio komunikavimo programa naudositės. Suderinkite su tėvais visas nuotolinio ugdymo 

detales, kad nekiltų bereikalingų problemų. Susitarti kokiu laiku vyks pamokos.  Aptarti pamokų 

planą: trukmę, dažnumą, turinį, tikslus, uždavinius.   

https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1iauli%C5%B3%20dain%C5%B3%20muzikos%20mokykla&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C5%A1iauli%C5%B3%20dain%C5%B3%20muzikos%20mokykla&epa=SEARCH_BOX
http://muzika.mir.lt/


Sukurkite savo mokiniams dienotvarkę, suderinkite su kiekvienu asmeniškai, pasirinkdami tinkamą 

laiką pamokoms. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pirmoje dienos pusėje mokinys dalyvaus bendrojo 

ugdymo programų nuotoliniame mokyme, tad NU programų įgyvendinimui lieka popietinis laikas. 

Užtikrinkite, kad Jūsų pateiktos užduotys būtų prasmingos, optimaliai panaudokite ugdymui skirtą 

laiką. Venkite bereikalingų bendravimų, susitelkite tik į ugdymo proceso organizavimą. Taigi, 

duokite daugiau laiko užduotims atlikti. Užduotys turi būti protingai paskirstytos: gyvos pamokos 

(užduotys atsiunčiamos iš anksto, o vaikai jas atlieka ir vėliau aptaria), savarankiškos užduotys 

(vaikai gauna užduotis ir jas atlieka) ir pan 

Gyvos pamokos tikrai neturi dominuoti. Nebandykite organizuoti dienos taip, tarsi tai būtų įprasta 

diena, nes taip nėra. Būtų gerai, jei sukurtumėte dienos darbų sąrašą – ką mokinys turi padaryti per 

dieną. Taip mokinys gali eiti per sąrašą ir pažymėti, ką jau padaręs: ugdomas organizuotumas ir 

savarankiškumas. Drąsiai naudokite kitų kolegų sukurtus planus, video, užduotis ir taip toliau.  Jeigu 

randate tai, kas tinka, užduokite mokiniams.  Svarbu pagalvoti, kaip vertinsite mokinius ir kaip 

įsivertinsite ir savo darbo kokybę.  Jūs esate mokytojas. Dabar galvokite apie mokinius ir pamokas. 

Po vieną dieną. Jeigu kai kurie tėvai pyksta, kad norint tęsti ugdymą reikia dirbti su vaiku, tai tikrai 

nėra Jūsų kaltė ar atsakomybė. Taip tiesiog prasiveržia jų emocija, nes ši situacija yra sunki ir jiems, 

nepriimkite asmeniškai.  

Aiškiai išsakykite lūkesčius mokiniams, pasakykite, kada galima su Jumis susisiekti (kad tai netaptų 

darbu 24/7). Išsiaiškinkite, ar visi mokiniai turės galimybę prisijungti ir ar turi tas programas, kurių 

reikia. Dėl to pradžioje naudokite tik tai, kas yra įprasta ir pažįstama. Užtikrinkite, kad vaikai Jus 

kartkartėmis pamatytų – nerodykite vien tik skaidrių, užduočių pasirodykite ir patys! Mokiniams tai 

labai svarbu. Ypač pradinių klasių. Nuolat stebėkite mokinių savijautą.  Jeigu mokiniai neturi visų 

priemonių, kaip tai sužinosite (ne visi išdrįs pasakyti)? Pabrėžkite laiškuose ir pokalbiuose su  

mokiniais, kad privalu susikurti namie darbo erdvę (jei dar tokios neturi). Instrumentas, insrumento 

kėdė, rami aplinka. Užtikrinkite, kad mokiniai žinotų, kur kreiptis, jei susiduria su problema. Kartais 

mokiniams, kuriems sekėsi gyvų pamokų metu, nebūtinai seksis virtualioje erdvėje. Ir atvirkščiai. 

Pasistenkite pastebėti – ypač tuos, kuriems tai bus didelis iššūkis.   

Aiškiai išsakykite lūkesčius tėvams: kaip su Jumis susisiekti? Kiek, jūsų nuomone, vidutiniškai 

užtruks atlikti užduotį? Kaip jie gali palaikyti savo vaikus ir jiems padėti?  Su tėvais komunikuokite 

įprastu būdu – jiems, kaip ir jums, visi pokyčiai yra papildomas ir nereikalingas stresas – 

minimalizuokite. Mokiniams didžiausias iššūkis pradžioje yra savo dienotvarkės valdymas – 

skatinkite juos kalbėti apie tai ir su tėvais, ir su jumis. Šiuo metu tai yra visų suaugusiųjų atsakomybė.   

Kai (Jeigu) darysite video įrašus, tai išimkite visus nereikalingus žodžius. Kuo trumpiau ir glausčiau, 

tuo geriau.  Jeigu kas nors neveikia iš pirmo karto, nenuleiskite rankų. Tai, kas neveikia pirmą savaitę, 

galbūt puikiai veiks trečią. Nebijokite prašyti pagalbos. Dauguma žmonių nori padėti ir padės - 

kolegos, tėvai, mokyklos administracija. Situacija yra tokia, kokia yra. Mokykitės, reflektuokite, 

prisitaikykite. Nuolat kalbame, kada XXI amžiuje svarbus prisitaikymas ir lankstumas – būkite 

pavyzdžiu.   

 

SOLFEDŽIO, MUZIKOS ISTORIJOS, CHORINIO DAINAVIMO IR SPECIALYBĖS 

DALYKŲ MOKYTOJAI turi būti pasiruošę: 

• Derinti technologijas ir didaktikos principus, nes technologijos yra tik pagalbinė priemonė, 

skatinanti vidinę mokinio motyvaciją ir kūrybišką mokymą. 

• Bendradarbiaujančios mokymo aplinkos sukūrimas virtualioje aplinkoje parenkant ir pritaikant 

tam tinkamas technologines priemones. 



• Kurti ir pritaikyti mokymo turinį mobiliosioms technologijoms, atliepiant besimokančiojo 

poreikius ne tik individualizuojant mokymo turinį, bet ir naudojant įvairias technologijas (mobilieji 

telefonai, nešiojamieji ir planšetiniai kompiuteriai, skirtingos operacinės sistemos ir panašiai).  

KOMUNIKACIJA SU MOKINIŲ TĖVAIS: 

Aiškiai išsakykite lūkesčius tėvams: kaip su Jumis susisiekti? Kiek, jūsų nuomone, vidutiniškai 

užtruks atlikti užduotį? Kaip jie gali palaikyti savo vaikus ir jiems padėti? Su tėvais komunikuokite 

įprastu būdu – jiems, kaip ir jums, visi pokyčiai yra papildomas ir nereikalingas stresas. Mokiniams 

didžiausias iššūkis pradžioje yra savo dienotvarkės valdymas – skatinkite juos kalbėti apie tai ir su 

tėvais, ir su jumis. Šiuo metu tai yra visų suaugusiųjų atsakomybė. 

Kai (Jeigu) darysite video įrašus, tai išimkite visus nereikalingus žodžius. Kuo trumpiau ir 

glausčiau, tuo geriau. Jeigu kas nors neveikia iš pirmo karto, nenuleiskite rankų. Tai, kas neveikia 

pirmą savaitę, galbūt puikiai veiks trečią. Nebijokite prašyti pagalbos. Dauguma žmonių nori padėti 

ir padės - kolegos, tėvai, mokyklos administracija. Situacija yra tokia, kokia yra. Mokykitės, 

reflektuokite, prisitaikykite. Nuolat kalbame, kada XXI amžiuje svarbus prisitaikymas ir lankstumas 

– būkite pavyzdžiu. 

Tikimės, kad pateikta informacija ir rekomendacijos Jums – gerbiami mokytojai ir tėveliai padės 

aiškiau susiorientuoti kaip būtų galima organizuoti darbą / mokymo procesą nuotoliniu būdu. Reikia 

įsidėmėti, kad be tėvų pagalbos – neapsieisime. Tad esminiai žingsniai būtų: 

• Mokytojams susisiekti su tėvais ir nuspręsti kokia pasirinkta socialine internetinio komunikavimo 

programa naudositės. 

• Susitarti kokiu laiku vyks pamokos. 

• Aptarti pamokų planą: trukmę, dažnumą, turinį, tikslus, uždavinius. 

Informacinės technologijos suteikia visas galimybes dirbti, tobulėti ir būti lanksčiu. Būkime visi 

optimistiški, žvalūs ir teigiamai žiūrintys į bet kokią susidariusią situaciją. Neimituokim darbo, bet 

nuoširdžiai dirbkim mokinių labui prisitaikę prie esamos situacijos. 

 

Kilus klausimams skambinkite: 

 

Šiaulių Dainų muzikos mokyklos direktorius Florina Varkalienė +370 67782061 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Dovydaitienė  +370 65615438 

 

 

Mokyklos administracija 

 


