
Manau, kad tai yra individualus dalykas. Vieniems nuotolinis mokymasis gali būti labai sunkus, 
kitiems - labai lengvas. Nuotolinis mokymasis nėra toks blogas, kaip atrodo. Man asmeniškai tai 
nėra iššūkis. Man patinka mokytis nuotoliniu būdu ir tai lengva.  Nemanau, kad nuotolinis 
mokymas yra komplikuotas. Mokytis tikrai lengva, tačiau gali kilti problemų, tokių kaip interneto 
trukdžiai. Būna ir dienų, kai sunku susitelkti į mokymąsi, tačiau labai retai.  Manau, kad šis vaizdo 
įrašas tai tikrai gerai parodo. Tai puikiai atspindi šiuolaikinę mūsų gyvenimo situaciją. Aišku, tai 
perteikiama linksmai, tačiau tai tikrai priverčia susimąstyti apie šiuolaikinių technologijų 
naudojimą. Nes mes tikrai esame priklausomi nuo ekranų. 

Dovydas Lukaševičius 1c 

Aš manau, kad viską padarau laiku ir organizuoju darbą. Aš asmeniškai nematau jokių problemų ir 
man jis patinka. Taip, jis gerai pademonstruoja tikrovę. 

Adrijus Jalmokas Ic klasė 

Man asmeniškai daina buvo gana gera. Vaizdo įrašas buvo geras. Manau, kad šiais laikais žmonės 
naudoja per daug išmaniųjų įrenginių. Naudojant šias technologijas, daug lengviau kalbėtis su 
žmonėmis, gyvenančiais kitose šalyse. Bet manau, kad negalima kalbėtis su visais, naudojančiais 
technologijas, nemanau, kad gali pamiršti kalbėtis su žmonėmis realiame gyvenime, ypač kai reikia 
kalbėti apie kažką svarbaus. Kai kurie žmonės pamiršta apie bendravimą ir visą laiką praleidžia 
vieni stebėdami, kas jiems patinka. 

Mantas Vaitulionis Ia 

Šiandien technologijos yra naudojamos daug, ypač kasdieniame gyvenime, pavyzdžiui, skalbimo 
mašina, visi įrankiai mūsų virtuvėje beveik visi yra elektriniai. Be to, dabar yra studentų, kuriems 
labai sunku, nes jie turi mokytis praktiškai patys iš savo kompiuterio ar telefono. Ar galite 
įsivaizduoti, kad visą dieną būnate susilenkusi prie savo kompiuterio? Aš pati esu studentė ir galiu 
jums pasakyti, kad labai sunku praleisti visas dienas ar net vakarus ekrane, aš įpratusi visada judėti, 
kažką daryti, džiaugtis viskuo, ką darau ir ten atsiduriu namuose praleisdama laiką ekranuose nieko 
neveikdama, tik mokydamasi. Tuo pat metu dėl per ilgo buvimo kompiuteryje yra nuovargis, aš 
daug dažniau susinervinu, dienos yra per ilgos. Tai tas pats ir naktį, sugrįžimas prie savo 
kompiuterio, kad galėčiau atlikti namų darbus. Manau, kad tai tikrai nesąžininga, tai nėra naudinga 
nei mūsų psichologinei, nei fizinei sveikatai. 

Gabrielė Lespagnol Ic 

Daina „Mon Precieux“. Dainininkas dainuoja apie tai, kaip gera turėti telefoną, jis gali eiti bet kur 
su juo. Iš pradžių vaikinas naudojosi socialiniais tinklais su šeima, todėl bendravimas liko kartu, 
tačiau vėliau jis gavo pranešimą, kad jam nereikia bendrauti su šeima, nes jis dalijasi turiniu 



socialiniuose tinkluose. Manau, kad šis menininkas norėjo žmonėms parodyti, kokiame pasaulyje 
mes gyvename. Ypač karantino metu turime išnaudoti kiekvieną gyvo bendravimo akimirką. 

Aurelija Dranginytė Ib 

Kiekvienam nuotolinis mokymasis kelia skirtingus iššūkius, tačiau manau, kad 
populiariausi yra šie: didelis darbo krūvis, motyvacijos stoka ir techninis veiksmingumas. Kad 
mokytojai reikalauja kamerų taip griežtai, kad kartais sunku susitarti su mokytojais - jie neklauso, 
jie yra labai pavargę, sėdėdami prie ekrano visą dieną. Kaip minėjau, atskleidžia labai didelę mūsų 
kasdienio gyvenimo problemą, bet kai kur perdeda. 

Patricija Česynaitė Ic klasė 

Manau, kad daugelis susiduria su iššūkiu mokytis savarankiškai. Pamokos metu 
dažnai paaiškinami pagrindai, tačiau po pamokos lieka daug namų darbų. Aš asmeniškai susiduriu 
su problema, kai mokytojai duoda per daug darbo. Sunku viską padaryti laiku ir teisingai. Be to, 
man sunku dirbti keletą vaizdinių pamokų iš eilės, nes po dviejų jau jaučiuosi šiek tiek pavargusi ir 
sunku susikaupti, bet viskas yra įmanoma, jei yra noras. Manau, kad tai tiesa. Tiesą sakant, dabar 
yra technologijų amžius ir niekas neįsivaizduoja gyvenimo be interneto, telefonų ir socialinės 
žiniasklaidos. Mes pamirštame, kad yra knygų, laikraščių ir neskiriame laiko bendraudami 
tiesiogiai. 

Aurelija Dranginytė Ib klasė 

Nuotolinio mokymo srityje aš nesusiduriu su jokiu iššūkiu. Vienintelė nuotolinių studijų problema 
man yra technologijos! Taip, Soprano daina „Mano brangusis“ parodo mūsų gyvenimo tikrovę. 
Tačiau tuo pačiu yra ir šiek tiek perdėtų dalykų. 

Rimilija Kursevičiūtė Ib klasė 

Pažiūrėjęs vaizdo įrašą pamačiau, kad kilo užslėpta mintis, kad mes puikiai naudojame 
technologijas net tada, kai jų nereikia. Supratau, kad šiomis dienomis technologijos yra geros, bet 
ne tada, kai jų naudojate per daug. Daug laiko praleidžiame telefone. Aišku, naujos technologijos 
mums labai padeda, tačiau kartais tenka kontroliuoti save ir jų nenaudoti. Manau, kad šiomis 
dienomis ekrane praleidžiame daugiau laiko nei būdami su šeima ar draugais. 

Salvijus Loda Ic klasė 

Man patiko klipas ir daina. Daina yra gana linksma, o vaizdo įrašas yra labai spalvingas ir 
patrauklus. Buvo šiek tiek keista klausytis dainos, nes ji dainuojama prancūziškai. Mano nuomone, 
technologijos mums labai padeda gyvenime, tačiau per daug laiko praleidžiame su naujomis 
technologijomis. Ši daina puikiai perteikė mintį, kad daug laiko praleidžiame savo telefonuose ir 
socialiniuose tinkluose. Manau, kad verta klausytis šios dainos visiems. 

Ugnė Jankauskaitė Ib klasė 



Man labai patiko vaizdo įrašas. Manau, kad dainininkas kalba tema, kuri yra labai aktuali mūsų 
pasauliui. Pabudę daugelis žmonių net nesupranta, kad jų pirmosios mintys kyla apie socialinius 
tinklus. Žmonės pradeda mažiau bendrauti, nes vibruojantis telefonas juos atitraukia, jie gali 
atsipalaiduoti. Manau, kad žmonės taip prisirišę prie savo telefonų, nes nori pamiršti priverstinį 
darbą ir problemas. Turėtume praleisti daugiau laiko su šeima. 

Vytenis Bartkus Ib klasė 

Mokinys mažiau juda, pradeda skaudėti kojas, nugarą. Mokytojai neturi laiko viską pasakyti per 
pamoką, todėl jie kalba per pertraukas. Mokiniai turi mažiau laisvo laiko, nes mokytojai prašo 
daugiau namų darbų. Bloga darbo aplinka, nepalanki darbui. Namuose yra daug įdomesnių dalykų 
nei pamokos ir mokymasis, todėl nesusikoncentruojame iki galo. Studentai turi išmokti perplanuoti 
laiką. Nuotolinių studijų metu trūksta praktikos, negalime atlikti praktinių darbų, nes neturime tam 
tinkamos įrangos. Tikro bendravimo ir susitikimų trūkumas per pertraukas su draugais. Nėra nei 
rutinos, nei pamokų produktyvumo. Mes praleidžiame daug laiko prie kompiuterio ekrano ir tai 
kenkia mūsų akims. Mano atveju aš tiek daug nenaudoju mobiliojo telefono, galima sakyti, aš jo 
visai nenaudoju. Aš neturiu jokių kitų socialinių tinklų, išskyrus „Facebook“. Aš praleidžiu apie 
dešimt minučių per dieną naudodamas telefoną. Telefoną naudoju tik žadintuvui nustatyti ir kartais 
klausytis muzikos. Aš naudoju „Discord“ pokalbiams su draugais, programą, leidžiančią kalbėtis su 
žmonių grupėmis, tokiomis kaip klasės draugai ar draugai, programą, panašią į „Skype“ ar „Zoom“, 
tačiau be vaizdo ir daug patogesnės programinės įrangos sąsajos. Taip leidžiu laiką su draugais, nors 
mes negalime susitikti. Taigi daug laiko praleidžiu ne socialiniuose tinkluose, todėl manau, kad 
daina bent jau mano atveju neatitinka tikrovės. 

         Simonas Dulko, Ia 

Labai trūksta motyvacijos mokytis nuotoliniu būdu. Be to, daugelis studentų susiduria su 
techniniais sunkumais. Pamokos nėra tokios produktyvios. Kaip minėjau, pamokos nėra tokios 
produktyvios. Mokytojams ir mokiniams sunku susikaupti ir bendrauti ekranuose. Žinoma, visada 
gali kilti problemų dėl šiuolaikinių technologijų. Manau, kad dainoje tikrai yra tiesos. Daugelis iš 
mūsų daug laiko praleidžia prie kompiuterio ir telefono ekranų, nors tuo tarpu galime nuveikti ką 
nors prasmingo. Tačiau šiuolaikinės technologijos nėra blogos, jos labai palengvina mūsų kasdieninį 
gyvenimą. 

Kotryna Ciūnytė Ia 


