
Viskas prasideda nuo pirmo žingsnio... 
Svarbiausia pradėti!

KAIP „PRISIVERSTI“ 
MOKYTIS NUOTOLINIU 
BŪDU?



Prisimink, kad sunkiausia
yra pradėti..

Susitark su savimi, kad nuoširdžiai
padirbėsi bent 15 minučių, kad ir kaip
sunku būtų, ar nesidirbtų. Dažniausiai
tiek pakanka, kad įsivažiuotume. Jeigu
visgi nepakaks, būsi bent jau kažkiek

padaręs.



Kaip „susidraugauti“ su 
karantinu:
• Priimk tai kaip galimybę. Pažvelk į karantiną

kaip į galimybę daugiau laiko skirti savo
pomėgiams, savišvietai Tave dominančiomis
temomis, naujų įgūdžių darbui nuotoliniu
būdu įgijimui, kūrybai ir savirealizacijai. Visa
tai galų gale baigsis, o naujas žinias ir įgūdžius
galėsi panaudoti ir vėliau;

• Prisimink, kad izoliuodamasis rūpiniesi kitais.
Laikydamasis karantino Tu padedi kitiems.
Tokiu altruistiniu elgesiu parodai socialinę
atsakomybę. Šio požiūrio priėmimas leis
sumažinti kančios ir ištverti momentus, kai
bus sunku suprasti, kodėl viso to reikia;



Kaip „susidraugauti“ su 
karantinu:
• Rūpinkis savo fiziniu aktyvumu. Jei anksčiau

niekaip nerasdavai laiko pasportuoti – dabar
puiki proga pradėti! Tai padės susikaupti, jaustis
energingesne(-iu),išvengti nugaros skausmų. Jei
sportuodavai, tačiau nebeturi galimybės lankytis
sporto klube – susikurk planą ir įtrauk sportą į
rutiną kaip ir anksčiau. Ieškok palaikymo iš
draugų taip bus lengviau prisiruošti;

• Bendrauk. Visuomet gali pakviesti pabendrauti,
išgerti kavos draugus ar artimuosius vaizdo ir
garso skambučiu, pasidalinti savo išgyvenimais,
jausmais. Pasirūpink, kad kiekvieną dieną
bendravimui turėtum pakankamai laiko.



Nuotolinio
mokymosi
sunkumų

priežastys ir 
įveikimo būdai

Kiekvienai problemai yra trys sprendimai: priimti, 
pakeisti ir palikti. Jei negali priimti – pakeisk, o jei
negali pakeisti – palik. 



• Aplinka. Namai jau iškarto asocijuojasi su
saugumo, jaukumo ar laisvalaikio jausmu, todėl
čia sunkiau suvaldyti save;

• Apranga asmens higiena. Laisvalaikio rūbai,
nesušukuoti plaukai ir pan., nes „niekas nemato“,
juk „niekur neinu“, tačiau visa tai asocijuojasi su
tinginiavimu, drybsojimu lovoje ir neigiamai veikia
mokymąsi;

• Atsiskaitymai. Yra daugiau ir lengvesnių galimybių
nusirašyti, todėl ne taip svarbu mokytis;

• Susikaupimas. Daugiau pašalinių trukdžių, garsai,
telefonas, maistas, gėrimai ir pan.;

• Kontrolė ir rėžimas. Lengviau galima likti
nepastebėtu. Dienotvarkė yra ne tokia įtempta
(nebūtina pasijungus visada klausytis, nes esi ne
toks matomas kaip auditorijoje).

Kodėl sunkiau:



Kaip įveikti:

• Aplinka:
• Dirbk tik prie darbo stalo, lovą palik miegui ir

laisvalaikiui;

• Ant darbo stalo turėk tik reikalingus daiktus;

• Atsargiai su kofeinu. Jis didina produktyvumą
atliekant fizines ir daug mąstyti
nereikalaujančias užduotis, tačiau tais atvejais,
kai reikia spręsti problemas ar reikia
kūrybiškumo, jis nepadeda.

• Apranga asmens higiena. Mokymosi laikui
apsirenk taip, kaip eidama(-s) į kolegiją;

• Atsiskaitymai. Nusiteik, jog atsiskaitymas yra
svarbus ne tik dėl vertinimo, o jog tai yra
tęstinis mokymosi procesas, kurio pabaigoje
reikės parengti baigiamąjį darbą ir kiekvienos
paskaitos žinios tau padės, tad nusirašymas
vienaip ar kitaip vėliau paveiks neigiamai.



Kaip įveikti:

• Susikaupimas:
• Telefonas. Gerai pagalvok, ar tuo metu Tau

būtinas telefonas. Mokydamasi(-s) išjunk
mobiliuosius duomenis ir padėk telefoną kitame
kambario gale. Kilus impulsui jį pasitikrinti,
kol nueisi, spėsi save pagauti tai darant ir
sustoti;

• Muzika. Jeigu dirbdama (-s) mėgsti klausytis
muzikos, rinkis tokią, kokios neklausai
laisvalaikiu. Toks grojaraštis padės smegenims
nusiteikti darbui. Idealu, jei muzika bus be
žodžių;

• Maistas. Pasiskirk laiką, kada valgai ir
užkandžiauji, tada kils mažesnė pagunda tai
daryti nuolatos. Venk dirbti prie šaldytuvo;

• Tvarkymasis. Paskirk savaitgalį susitvarkyti visa
tai, kas Tave erzina. Tada mokantis neblaškys
dulkėtas stalas ar iš stalčiaus kyšančios kojinės.



Kaip įveikti:
• Kontrolė ir rėžimas:

• Planuok savo laiką. Dienotvarkėje numatyk
mokymosi (kai jautiesi darbingiausia(-s)), pertraukų
ir laisvalaikio (kai darbingumas krenta) laiką;

• Jungdamasis į paskaitas elkis taip kaip eidamas į
paskaitas. Įsijunk vaizdo kamerą, būk matomas ir
girdimas, taip bus lengviau save kontroliuoti ir
labiau įsijungti į mokymosi procesą;

• Neatidėliok. Dažiausios viso to priežastys yra
tingėjimas, nežinojimas nuo ko pradėti, nuobodi
užduotis. Pabandyk save nuteikti teigiamai, įveik
tingulį, atrask kažką įdomaus užduotyse. Na, o jei
visa tai nepadeda – susitaikyk! Kartais gyvenime
tenka atlikti ir nemalonias užduotis.



SUSIKAUPK. PLANUOK. PRADĖK. 
Viskas prasideda nuo pirmo žingsnio. 

Svarbiausia jį žengti!


