
LŠMPS Šiaulių susivienijimo pirmininkė Rasa 
JASMONTIENĖ:
„Šiauliuose mokytojai nuotolinio mokymo patirtį 
vertina skirtingai. Mokytojų kompetencija ir jau 
turima tokio darbo patirtis sąlygojo sėkmingai vykdytą 
ugdymo procesą. Švietimo skyriaus specialistų ir 
ugdymo įstaigų vadovų organizaciniai ir vadybiniai 
įgūdžiai šiame procese buvo ypatingai svarbūs, nes 
ten, kur nebuvo priimti bendri sprendimai, kaip bus 
organizuojamas darbas, kokiomis priemonėmis ar 
platformomis mokytojai ir mokiniai turi naudotis, 
buvo šiokia tokia organizacinė „košė”. Didžiausi 
nusiskundimai, kuriuos teko išgirsti iš mokytojų, kad jų 
darbo krūviai išaugo kelis kartus, reikėjo naudoti savo 
asmenines IT priemones. Dauguma mokytojų tiesiog 
nėrėsi iš kailio, kuo daugiau ir kuo „blatniau” pateiktų 
mokiniams medžiagą ir užduotis, o tai tapo savotišku 
iššūkiu ne tik jiems patiems, bet ir jų mokiniams bei 
tėvams, kurie, ypatingai žemesniųjų klasių vaikų, turėjo 
pagelbėti su namų darbais, prisijungimu prie pamokų 
ir t.t. Sklandžiam nuotolinio mokymo įgyvendinimui 
labiausiai trūko ŠMSM pateiktos bendros darbo 
metodikos, skaitmeninio turinio, aiškių rekomendacijų, 
kokias platformas priimta naudoti, kad nekiltų 
sumaišties ir mokytojas nebūtų paliktas viską nuspręsti 
ir sugalvoti vienas. Nuotolinio mokymo metu mokiniai 
pagilino savo savarankiško darbo įgūdžius ir, galime 
pasidžiaugti, kad tie, kurie anksčiau klasėje tylėjo, 
dabar, būdami sau artimoje aplinkoje, atsiskleidė. Visi 
iš šio laikotarpio išsinešame savas patirtis, tik svarbu 
nebegrįžti atgal, o judėti pirmyn.” 
    
  
  

LŠMPS Kauno miesto susivienijimo 
pirmininkė Erika BAUBLIENĖ:
„Kauno miesto mokytojams su nuotolinio mokymo 
iššūkiais pavyko susidoroti visai neblogai. Aišku, 
mokytojai pažymi, kad jų darbo krūviai padidėjo 
3-4 kartus. Sunkiausia buvo pasiruošti pačiam 
darbui, nes daugelis mokytojų neturėjo patirties, 
reikėjo nuspręsti, kokiose platformose bendrauti 
su mokiniais, kokias užduotis jiems pateikti. 
Mokytojai pasigedo bendrų metodikų kaip jiems 
organizuoti darbą, dalykų suskaitmeninto turinio, 
nes jiems patiems reikėjo iš daugybės šaltinių 
išsirinkti reikalingiausią ir patraukliausią medžiagą 
ir suformuluoti užduotis. Jeigu ŠMSM per vasarą 
nesukurs visuotinai priimtinos nuotolinio mokymo 
metodikos, istorija kartosis ir mokytojai jau gali būti 
nusiteikę ne taip geranoriškai. Nuotolinis mokymas 
tikrai iš mokytojų pareikalavo daug jėgų, todėl jie 
yra pervargę.”  
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LŠMPS Klaipėdos rajono susivienijimo 
pirmininkė Renata ANUŽIENĖ:
„Klaipėdos rajone su nuotolinio mokymo iššūkiais 
mokytojams ir kitiems specialistams pavyko 
susitvarkyti gerai. Rajono mokytojams nereikėjo eiti 
nemokamų atostogų, visą karantino laikotarpį vyko 
darbas. Darbo priemonėmis buvo aprūpinti ne tik 
vaikai, bet ir mokytojai. Daugybė mokytojų karantino 
laikotarpiu pasinaudojo atsivėrusiomis galimybėmis 
ir kėlė savo kvalifikaciją ar atnaujino žinias ir 
įgūdžius įvairių seminarų, konferencijų ar paskaitų 
metu. Klaipėdos rajono valdžia jau pradeda ruoštis 
galimai pandemijos antrajai bangai rudenį ir apie tai 
informavo ugdymo įstaigų vadovus, bet konkretus 
veiksmų planas dar nėra sudėliotas.”

    
  
  

LŠMPS Rokiškio rajono susivienijimo 
pirmininkas Erikas GAIGALAS:
„Natūralu, kad karantino pradžioje, perėjus prie 
nuotolinio mokymo, buvo visokių neaiškumų, tačiau 
visumoje Rokiškio rajono mokytojai su pasikeitusiu 
darbo pobūdžiu susitvarkė gerai. Pavyzdžiui, Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje kiekvienos dienos rytą 
vykdavo mokytojų pasitarimas Zoom platformoje, 
kaip sekasi dirbti, su kokiomis problemomis mokytojai 
susiduria ir t.t. Toje pačioje platformoje bent kartą per 
savaitę rinkdavosi ir ugdymo įstaigų vadovai. Mokslo 
metams einant į pabaigą visų entuziazmas išsikvėpė 
ir nuotolinis darbas tiek mokytojams, tiek vaikams 
pradėjo atsibosti. Dauguma jau mielai sugrįžtų į klases, 
nes vieni kitų pasiilgo. Dabar visi nuoširdžiai laukia 
atostogų, nes tikrai yra pervargę.“

LŠMPS Panevėžio susivienijimo pirmininkė 
Nijolė STAIŠIŪNIENĖ:
„Karantinas švietimo bendruomenei buvo tarsi lietus 
iš giedro dangaus ir visas rūpestis, kaip ir visada, krito 
ant mokytojų pečių. Mokinių atostogų metu mokytojų 
kaip tik laukė pats darbymetis, nes reikėjo visą ugdymo 
procesą neaišku kuriam laikui perkelti į virtualią 
erdvę. Panevėžio, tikiu ir visos Lietuvos, mokytojai 
tikrai geranoriškai dirbo, tačiau pasigedo dėmesio ir 
lyderystės iš ŠMSM, sutarimo, kokiomis platformomis 
bus naudojamasi. Staiga mokytojams atsivėrė 
plačios mokymų galimybės, kai jau ir patys mokytojai 
pasimetė tarp jų gausos. Štai matydami, kad nėra 
vieningos metodikos, technologijų mokytojų asociacija 
ėmėsi sisteminti ir dalintis šio dalyko medžiaga. Tai 
labai gera iniciatyva, kurios pavyzdžiu reikėtų pasekti ir 
taip sukurti visų dalykų skaitmeninį turinį.”  

LŠMPS Jurbarko rajono susivienijimo 
pirmininkė Erika LIUTKEVIČIENĖ:
„Neverta stebėtis, kad sunkiau pereiti prie 
nuotolinio mokymo sekėsi vyresnio amžiaus 
mokytojams, nes jiems tai buvo visiškai nauja 
patirtis, tačiau, kartu, tai tapo ir galimybe 
ateityje sėkmingai taikyti tokią mokymo praktiką, 
jeigu tik bus tam būtinybė. Profesinei sąjungai 
karantinas buvo tikrų tikriausias darbymetis, 
o jo rezultatas - įkurtos net dvi profesinės 
organizacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose.                          
Žinoma, mokytojus nuotolinis mokymas išvargino, 
darbo krūviai išaugo kelis kartus, todėl šios 
vasaros atostogos įgauna dar didesnę svarbą.”



LŠMPS Telšių rajono susivienijimo 
pirmininkė Lina DIJOKIENĖ:
„Ugdant mokinius nuotoliniu būdu  atsiskleidė 
mokytojų gebėjimų skirtumai. Buvo sunku, nes 
reikėjo per labai trumpą laiką įvaldyti naujas 
programas ir platformas. Su šia nauja patirtimi teko 
tvarkytis ne tik mokytojams, bet ir mokiniams, o 
per laiką susiformavusius įgūdžius vertėtų protingai 
išnaudoti ir ateityje, juk nuo pandemijų, karščio 
ar šalčio bangų nesame apsaugoti. Gaila, kad 
valstybės mastu tenka konstatuoti, kad nuotolinis 
mokymas išryškino sistemos skurdą – metodinių 
ir skaitmeninių priemonių, bendros sistemos 
nebuvimą. Dalykininkai pasigedo skaitmeninio 
turinio. Kiekvienam praktiškai individualiai teko 
ieškoti medžiagos, o tai – daugybė pasiruošimui 
skirtų valandų, kurių karantino metu mokytojai jau 
nebeskaičiavo.”

LŠMPS Visagino susivienijimo  
pirmininkė Gražina GUSAKOVIENĖ: 
„Karantino laikotarpis buvo tikrai sunkus, o mokytojai 
turėjo labai daug darbo, daliai iš jų sunkumų kilo 
naudojantis naujomis technologijomis. Ypatingai išaugo 
laikas, skirtas pasiruošimui pamokoms, mokinių atliktų 
užduočių ne tik taisymui, bet ir jų paruošimui. Labai 
sunku įvertinti tikrąjį mokinių pasiekimų ir žinių lygį, 
nes daugelio pažymiai tikrai yra geresni, o viena iš to 
priežasčių – tėvų pagalba atliekant vaikams skirtas 
namų užduotis. Tik rugsėjo mėnesį pasirodys tikrasis 
mokinių nuotolinio mokymo metu sukauptas žinių 
bagažas. Šiuo metu mokytojai yra pavargę ir pikti, bet 
kartu ir pasiilgę vieni kitų ir, žinoma, mokinių.”

LŠMPS Joniškio rajono susivienijimo 
pirmininkė Rasa VAITKIENĖ: 
„Sakyčiau, kad nuotolinio mokymo praktiką Joniškio 
rajone švietimo bendruomenė vertina neblogai. 
Daugiausiai su iššūkiais susidūrė vyresni mokytojai, kurie 
į savo darbo praktiką buvo priversti įtraukti išmaniąsias 
technologijas, bet ir čia, atrodo, problemas spręsti sekėsi 
visai gerai. Galime pasidžiaugti, kad rajone mokytojams 
nereikėjo eiti į prastovas. Kai kuriose mokyklose nepavyko 
išvengti papildomo popierizmo, nes direktoriai reikalavo 
teikti savaitines atliktų darbų ataskaitas, o dabar 
dalis mokytojų skundžiasi, kad turi dirbti stovyklose, 
nes karantino metu, anot direktorių, tam tikrų veiklų 
numatytų bendruomenei nevykdė.”

LŠMPS Ukmergės susivienijimo  
pirmininkas Arūnas RIMKUS:
„Ukmergės mokytojų tarpe galima sutikti įvairiausių 
nuomonių apie nuotolinio mokymo patirtį, nors 
dauguma mokytojų sako, kad viskas kaip ir buvo 
gerai. Sėkmę ar nesėkmę, šiuo atveju, lemia kiekvieno 
žmogaus nusistatymas ir požiūris. Rajono valdžia 
tikrai aprūpino mokinius kompiuteriais, tačiau 
ypatingai mokytojai pažymi, kad jie yra labai pavargę 
nuo darbo prie kompiuterio.  Nuotolinio mokymo 
pradžioje profesinė sąjunga reagavo greitai ir sustabdė 
ugdymo įstaigų vadovų pradėtą lentelių pildymo, kur 
darbuotojai turėjo detaliai surašyti atliktus darbus 
ir jiems skirtą laiką, vajų.  Šią akimirką dauguma 
mokytojų jaučia psichologinį ir fizinį nuovargį, todėl 
laukia tik atostogų.” 


