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Bendra informacija: 

Apklausoje dalyvavo: 

• 75 mokytojai (87%) 

• 66 mokiniai (60%) 

• 54 tėvai (56%) 



Kokia forma vyksta nuotolinės pamokos: 
 

   Tik tiesiogiai dirba: 

   24%  bendrojo ugdymo mokytojų 

   63% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

  Tiesiogiai, bet kartais užduodami savarankišką darbą dirba: 

  100% bendro muzikinio ugdymo mokytojų 

  41%  bendrojo ugdymo mokytojų 

  22% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

  50% tiesioginių, 50% savarankiško darbo pamokų veda: 

  30% bendrojo ugdymo mokytojų 

  12% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

 

 

 



Tėvų nuomonė dėl pamokų vedimo: 

 

• Pamokos turi vykti tiesiogiai, bet kartais turi būti 
užduodamas savarankiškas darbas – 48% 

• Turėtų būti 50% tiesioginių, 50% netiesioginių pamokų – 39% 

• Visos pamokos turi vykti tiesiogiai – 9% 

• Daugiau savarankiško darbo, bet kartais tiesioginės pamokos 
– 4% 



Kad darbo krūvis žymiai didesnis, teigia: 

 

• 70% bendrojo ugdymo mokytojų 

• 57% bendrojo muzikinio ugdymo mokytojų 

• 41% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

• 46% mokinių 

• 19% mokinių tėvų 
 

 



Kad darbo krūvis nežymiai padidėjo, teigia: 

 

• 30% bendrojo ugdymo mokytojų 

• 29% bendrojo muzikinio ugdymo mokytojų 

• 26% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

• 29% mokinių 

• 41% mokinių tėvų 



Kad darbo krūvis nepasikeitė, teigia: 

 

• 20% tėvų 

• 17% mokinių 

• 14% bendrojo muzikinio ugdymo mokytojų 

• 32% individualių muzikinių dalykų mokytojų 

 



Konsultuoja mokinius po pamokų: 
 

• 76% bendro ugdymo mokytojų 

• 100%  bendrojo muzikinio ugdymo mokytojų 

• 96% individualių muzikinių dalykų mokytojai 

 



Mokiniai turi galimybę konsultuotis po pamokų: 

 

• su bendrojo ugdymo mokytojais – 42% 

• su bendrojo muzikinio ugdymo mokytojais –   70% 

• su individualių muzikinių dalykų mokytojais – 88% 

 



Mokiniams ne visada užtenka medžiagos 
mokymuisi: 

 

•  bendrojo ugdymo dalykų – 44% 

•  bendrųjų muzikinių ugdymo dalykų – 35% 

•  individualių muzikinių dalykų -13% 

 



Savijautos įsivertinimas skalėje nuo 1 iki 10 
(vidurkis) 

 

• Mokinių savijauta – 5 

• Mokytojų savijauta -7 

• Tėvų nuomone, vaiko savijauta – 6,5 



Nuotolinio ugdymo kokybės įvertinimas skalėje 
nuo 1 iki 10 (vidurkis): 

 

•Mokytojai – 8 

•Tėvai – 7,5 

•Mokiniai - 7 
 



Sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria 
mokiniai: 

• Per daug namų darbų 

• Sunku suprasti temas, nes trūksta mokytojų aiškinimo 

• Įtampą kelia kitoks užduočių organizavimas ir vertinimas 

• Trūksta laiko muzikavimui 



Sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria 
mokytojai: 

• Trūksta tiesioginio bendravimo su mokiniais 

• Sunku palaikyti mokinių motyvaciją per nuotolį 

• Sunku užtikrinti, kad atsiskaitymų metu mokiniai 

nesinaudotų neleistinomis priemonėmis 

• Individualių muzikinių pamokų metu stringa garsas, 

išsikraipo jo kokybė, nesigirsi dinaminių niuansų 



Kas pagerintų situaciją: 

 

• Vieninga internetinė platforma 

• Daugiau nemokamų šaltinių ir priemonių turėjimas 

• Skaitmeninio turinio kūrimo, skaitmeninio raštingumo problemų 

sprendimo kursai 

• Išmaniųjų priemonių turėjimas bei konsultacijos apie jų pritaikymą 

nuotoliniam darbui individualiose muzikinėse pamokose 



 

 

Ačiū už dėmesį! 


