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Į klausimą „Kokią ZMM ugdymo programą lanko Jūsų 
vaikas?“, tėveliai atsakė:

• Muzikos skyrius (FŠPU) - 30

• Dailės skyrius (FŠPU) - 15

• Choreografijos skyrius (FŠPU) - 8

Apklausoje dalyvavo 53 tėveliai.



2. klausimas: „Kaip vertinate Muzikos skyriaus
nuotolines pamokas?“

• Vidutinis vertinimas: 4.42 iš 5 balų.



3. klausimas: „Kaip vertinate Dailės skyriaus 
nuotolines pamokas?“

• Vidutinis vertinimas: 3.95 iš 5 balų.



4. klausimas: „Kaip vertinate Choreografijos 
skyriaus nuotolines pamokas?“

• Vidutinis vertinimas: 3.33 iš 5 balų.



5. klausimas: „Ar palaikote nuotoliniam ugdymo 
procesui skirtą TEAMS platformą?“

• Taip, labai patogu – 37

• Ne, sudėtinga – 4

• Neturiu nuomonės – 12



6. klausimas: „Sėkmės ir nesėkmės, Jūsų vaikui, 
nuotoliniame ugdymo procese?“ 

• Visi jau pavargome nuo nuotolinių pamokų – 30

• Smagu, kad pamokos vyksta, vaikas turi galimybę toliau užsiimti 
mėgstama veikla – 32

• Sudėtingas prisijungimas prie nuotolinių pamokų – 0

• Didelis krūvis – 6

• Internetiniai trikdžiai – 16

• Sustiprėjo ryšys su dalyko mokytoja(ais) – 4

• Vaikui labai patinka nuotolinės pamokos – 4

• Vaiko pasiekimai gerėja – 3



Tėvelių komentarai:

• Viskas gerai.

• Ačiū mokytojams, ypač fleitos Jūratei, Albinai, už rūpestį, supratimą ir pastangas šiuo nelengvu
metu.

• Tegul pamokos vyksta ir toliau.

• Ačiū Muzikos skyriaus mokytojoms Violetai Cvirkaitei-Bendelston, Jūratei Stacevičiūtei, Vidai
Buivienei, kurios dirba tikrai atsidavusiai, nuoširdžiai ir atsakingai. Net ir šiuo sudėtingu visiems
laikotarpiu jos sugeba išlaikyti puikų ryšį su vaiku, išaiškinti mokomą dalyką, sudominti ir
paskatinti vaiką pasiruošti ir dalyvauti įvairiuose konkursuose. Nors vaikas labai pasiilgo mokyklos
ir mokytojų, tačiau manome, kad šiuos mokslo metus būtų tikslingiausia pabaigti nuotoliu, nes
vaikas pakankamai gerai prisitaikė prie esamų sąlygų.

• Kontaktines pamokos bent jau muzikos skyriuje vaikui labiau priimtinos

• Gan didelis skirtumas tarp susitikimo gyvai ir nuotolinio. Kartais net galvoji už ką aš turiu mokėti
pinigus už tam tikrus dėstomus dalykus.

• Vaikas skundžiasi, kad pamokų metu labai stinga Teams platforma.



Tėvelių komentarai (2):

• Džiaugiuosi, kad mokytoja Pučkienė pasikvietė gyvam kontaktui mano vaiką kelis
kartus, atnaujino motyvaciją. Nuotolinis apsunkina, nes skaitmeninis bendravimas
sekina

• Namie vaikai labai daug laiko praleidžia prie ekranų. Po nuotolinių pamokų ir
namų darbų labai jaučiasi nuovargis. Kartais nebelieka įkvėpimo kūrybiniams
darbams. Norėtųsi greičiau sugrįžti į kontaktinį darbą, nes gyvai bendraujant
įsivyrauja visai kitokia nuotaika, kuri atsispindi darbuose.

• Viskas tinka ir patinka, vaikas jungiasi ir tai tapo lengviau nei paprastai

• Įvertinant visas susiklosčiusias aplinkybes (pandemiją, karantiną, susirgimų
skaičių), manau, mokymas vyksta kiek įmanoma gerai. Žinoma kontaktinis
mokymas yra geriau už nuotolinį, bet visi bandome prisitaikyti prie naujų sąlygų.

• Norisi greičiau grįžti prie kontaktinių pamokų.



Tėvelių komentarai (3):

• Kadangi negalime pakeisti susiklosčiusios situacijos, turime visi prisitaikyti.
Tikėkimės, kitais mokslo metais pamokos vyks įprastai.

• Viskas gerai, tik sunkiau išmokti naujas programas.

• Kad baigtųsi karantinas :)

• Viskas gerai, visi stengiasi. tiek mokytojai, tiek vaikai

• Viskas labai gerai, vaikui labai patinka nuotolines pamokos.

• Puiki mokytoja, sutaria su sūnumi.

• mums viskas tinka neturime pastabu

• Per daug prasėdi prie kompiuterio.

• Viskas gerai, tik sunkiau išmokti naujus kūrinius.

• ačiū mokytojai Danguolei už jos profesionalumą



Tėvelių komentarai (4):

• vaikai nuo nuotolinių pamokų nepavargo, bet labai pasiilgo kontakto. ačiū mokytojoms už puikiai
suplanuotas, įdomias pamokas

• Garso vėlavimo problemos pamokų metu. Labai trūksta gyvo kontakto su mokytojais. Prastėja
mokymosi rezultatai... Tačiau džiaugiamės, kad yra galimybė mokytis. Ačiū:)

• Piešti patinka mokykloje, ten yra kitokių darbo įrankių su kuriais įdomiau, namuose neįdomu.

• Kai vaikas pradedantysis, tai labai sunku, daug darbo tenka mamai, vienas vaikas nesugeba įrašyti
dainų, prisijungti prie pamokų, su mokytojais mokykloje mokymasis kokybiškesnis. Gitaros
pamokai reikia vaizdą suderinti, kad ir mokytojas gerai matytų ir vaikui matytųsi mokytojas.
Mokytojų darbu esu patenkinta, ne jų kaltė, kad tokia situacija. Ačiū

• Viskas tenkina.

• Nuotolinės pamokos mano vaikui yra žalingos, mokytoja dirba puikiai, bet emocinis ryšys per
ekraną neįmanomas.

• Manau, jog vaikams būtų patogiau viena ir ta pati mokymosi platforma. Pasirinkta sistema dažnai
stringa.

• Viena karta į savaite turėtu būt gyvos pamokos.

• Dėkoju, kad vyksta nuotolines pamokos ir vaikas gali toliau tobulėti.



Tėvelių komentarai (5):

• Mokinio pasiekimai geresni buvo, kai pamokos vyko mokykloje

• Sudėtingas iššūkis mokyti vaikus šokti nuotoliniu būdu. Ačiū už pastangas.
Sėkmės!

• Siūlome rečiau, bet po mažą grupelę šokių vaikų treniruoti lauke, esant geram
orui.

• Pastabų ZMM nėra.

• Suprantame, kad muzikoje nuotolinis ugdymas - sudėtingas reikalas. Ačiū
mokytojams už pastangas, administracijai už pagalbą. Manau, pagal esamą
situaciją padaroma daug.

• Kontaktinis mokymas geriau visomis prasmėmis.



IŠVADOS:

• Ačiū tėveliams už nuoširdžius atsakymus bei supratingumą ir darnų
bendradarbiavimą. Visi suprantame, kad karantinas ir mokymasis
nuotoliniu būdu nėra lengvas.

• Daugelis tėvelių pasisakė, kad tenkina Zarasų meno mokyklos
nuotolinio ugdymo procesas, ačiū už Jūsų pastangas ir pagalbą,
tobulėkime ir mokykimės visi kartu.

Zarasų meno mokyklos administracija ir mokytojai




