
"Mokytojo darbas – ne profesija, bet pašaukimas ir gyvenimo būdas." 

 

                    Ko gero ši citata labiausiai ir apibūdina mokytojo veiklą - veiklą, kurioje kasdien pilna iššūkių, 

geriausių sprendimų paieškų, tobulėjimo ir nuolatinio mokymosi. Šiandieninė situacija, kaip niekada anksčiau, 

sutelkia mokytoją naujoms paieškoms ir savo darbo tobulinimo iššūkiui. Praėjusias dvi savaites  visos 

ieškojome sprendimų, kaip ugdomąjį procesą perkelti į internetinę erdvę ir mokyti vaikus šiuolaikiškai, jog šie 

koja kojon žengtų su technologijomis. Šiais laikais tikrai dauguma mokytojų  yra įvaldę Word, Powerpoint 

programas ir sėkmingai jas pritaiko kurdami įvairias veiklas vaikų 

ugdymui. Tačiau ši situacija įpareigojo ieškoti ir netradicinių sprendimų, 

su kuriais mūsų įstaiga anksčiau nebuvo susidūrusi - ruoštis nuotoliniam 

ugdymui.  

            Gavus pranešimą apie ugdymo proceso vykdymą nuotoliniu 

būdu, paskutinę dieną prieš atostogas, visus apniko niūrios nuotaikos, o 

vėliau (ir savaitgaliais, ir visu paros metu) 

mokytojai dalijosi įspūdžiais, kaip užsiėmimus 

pradėti įdomiai, įgyti naujos patirties. Laimei, į 

pagalbą mums atėjo įvairios internetinės svetainės, platformos, kurios leido savo 

patirtimi ir turima informacija dalintis nemokamai. Visgi, peržiūrėję tikrai nemažai 

mokymų, nusprendėme jog tėvų informavimui ir vaikų ugdymo procesui organizuoti 

naudosime ZOOM ir  Eduka platformas (priešmokyklinio ugdymo grupės), ugdytinių 

veiklos vertinimui  - ClassDojo platformą. Tikimės, mūsų sprendimai bus priimtiniausi 

tokio amžiaus vaikams ir leis greitai įgusti patiems jas valdyti.   

             Ne mažiau šioje situacijoje padėjo ir vadovai, kurie nuolat skatino nenuleisti 

rankų, teiravosi kaip sekėsi, skatino ir palaikė visur ir visame kame. Už Tai Jiems 

NUOŠIRDUS AČIŪ! 

 

             Po didžiulio įdėto darbo, paieškų, konsultacijų su kolegomis, mokymosi vienai iš kitos, vis tik su 

nerimu laukėme pirmosios nuotolinio mokymo dienos. Ir štai ji išaušo... Atsikėlėme, lyg į egzaminą - vidus 

virte verda, kaip viskas pavyks. Nuo ankstyvo ryto pasidalinome su tėvais savaitės tema, tikslais ir uždaviniais 

bei numatomomis veiklomis ir joms įgyvendinti 

reikalingomis priemonėmis grupės facebook 

paskyroje (taip buvome susitarę iš anksto). Viskas 

lyg ir prasidėjo sklandžiai, kol  nepradėjo strigti 

sistemos, svetainės ir kitos internetinės priemonės 

(vis tik, manau, tai laikina). Bet tada į pagalbą 

pasitelkėme telefonus, elektroninius laiškus, 

facebook puslapį. Nėra padėties be išeities... Nors 

ir ne taip, kaip planavome, dienos iššūkis vis tik 

įveiktas. Jau sulaukėme tėvų grįžtamojo ryšio su 

nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Džiaugiamės ir 

tvirtai tikimės, kad tik visi kartu, visi bendromis 

pastangomis, abipusiu geranorišku 

bendradarbiavimu įveiksime šią sudėtingą mūsų 

planetai situaciją. O išlošime, šioje situacijoje gal ir nemažai - mokytojai, kaip niekada anksčiau tobulins savo 

kompetencijas, gilins žinias, o tėvai, pagaliau atras laiko prasmingam laikui su vaikais. Sėkmės ir sveikatos 

visiems!  
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