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Tyrimo tikslas: 
-  Atlikti mokinių apklausą apie  
pavasarį mokykloje vykusį nuotolinį 
mokymą(-si) ir jo metu mokiniams 
kilusius sunkumus bei pozityvius 
dalykus.



Uždaviniai:

• Išsiaiškinti, su kokiais sunkumais 
susidūrė mokiniai besimokydami 
nuotoliniu būdu.

• Atskleisti, kuris pamokų pateikimo bei 
mokymo (-si) būdas mokiniams buvo 
priimtiniausias.

• Išsiaiškinti, kurios pamokos, mokantis 
namuose nuotoliniu būdu, mokiniams 
sekėsi lengviausiai ir kurios 
sunkiausiai.



Uždaviniai:

• Įvertinti mokinių pastebėjimus bei 
pasiūlymus apie nuotolinį mokymą

 (-si). 
• Teikti rekomendacijas bei pasiūlymus 

mokytojams, mokiniams, kas galėtų 
padėti mokant bei mokantis nuotoliniu 
būdu.



Tyrimo metodika, organizavimas, 
tiriamieji:

• Apklausoje dalyvavo Kauno miesto 
Šančių mokyklos-daugiafunkcio 
centro 2-10 klasių mokiniai. 

• Apklausa atlikta dviem mokinių 
grupėms: 

-   2-4 klasių mokinių grupė,
-   5-10 klasių mokinių grupė.



Tyrimo metodika, 
organizavimas, tiriamieji:

• Iš viso 2-10 klasėse mokosi 244 
mokiniai: 2-4 klasėse mokosi 65 
mokiniai, 5-10 klasėse mokosi 179 
mokiniai. 

• Apklausoje  dalyvavo 204 mokiniai 
(84% mokinių): 2-4 klasių 60 mokinių 
(92 % ); 5-10 klasių 144 mokiniai 
(80%).



Tyrimo metodai:

• Mokslinės literatūros analizė. Ji 
atskleidžia problemų sprendimo 
būdus, nuotolio ugdymo(si) proceso, 
realizacijos galimybes. 

• Anketinė apklausa. Šis metodas 
padeda išsiaiškinti, kokie sunkumai, 
bei pozityvūs dalykai iškilo, 
mokiniams mokantis nuotoliniu būdu.



2-4 KLASIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS 
REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

1. Lentelė. Ar nuotolinio mokymosi metu 
turėjo mokiniai dienotvarkę ir jos 
laikėsi?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Taip 56  93.3% 

• Ne 4  6.7% 



2. Lentelė. Kuris mokymo (-si) būdas 
mokiniams buvo priimtiniausias?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Kai vykdomos vaizdo 
pamokos ir užduotys 
atliekamos tuo metu.

44  73.3% 

• Kai užduotis reikia atlikti 
pačiam savarankiškai 
vadovėliuose ir pratybose.

16  26.7%



3. Lentelė. Ar skiriamų užduočių kiekis buvo 
tinkamas?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Taip 53  88.3% 

• Ne 7  11.7% 



4. Lentelė. Kokio sunkumo buvo 
skiriamos užduotys?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Lengvos 14  23.3% 

• Nelabai lengvos 44  73.3% 

• Per sunkios 2  3.3% 



5. Lentelė. Ar mokydamiesi nuotoliniu būdu, 
pagal mokytojų pateiktus nurodymus, 
mokiniai atlikdavo reikiamas užduotis?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Užduočių neatlikdavau 0  0.0% 

• Atlikdavau tik tas užduotis, 
už kurias mokytojas 
įvertindavo balu

1  1.7% 

• Atlikdavau tik dalį užduočių 10  16.7% 

• Atlikdavau visas užduotis 49  81.7% 



6. Lentelė. Kaip mokiniai atlikdavo 
užduotis? (buvo galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Dažniausiai atlikdavau 
savarankiškai

27  37.0% 

• Užduotis padėdavo 
atlikti tėvai ir kiti šeimos 
nariai

42  57.5% 

• Papildomai klausdavau 
mokytojo

4  5.5% 



7. Lentelė. Su kokiais sunkumais susidūrė 
mokiniai besimokydami nuotoliniu 
būdu? (buvo galimi keli atsakymai)
Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Per daug buvo skiriama 
užduočių

9  9.8% 

• Trūko tinkamos įrangos 
mokymuisi (kompiuterio, 
mikrofono, interneto ryšio ir 
pan.)

8  8.7% 

• Sunku buvo daug laiko dirbti 
savarankiškai.

15  16.3% 

• Reikėjo daugiau mokytojo 
pagalbos.

10  10.9% 

• Reikėjo tėvų, šeimos narių 
pagalbos

33  35.9% 

• Nesusidūriau su sunkumais 17  18.5%



8. Lentelė. Kiek laiko per dieną mokiniai  
skirdavo mokymuisi?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• 1-2 val. 16  26.7% 
• 3-4 val. 32  53.3% 
• 5-6 val. 11  18.3% 
Neatsakė į 
klausimą

1  1.7% 



9. Lentelė. Kurios pamokos, mokantis 
namuose nuotoliniu būdu, mokiniams 
patiko labiausiai? (galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Anglų k. 29  16.4% 
• Tikyba 8  4.5% 
• Kūno kultūra 10  5.6% 
• Muzika 11  6.2% 
• Pasaulio pažinimas 12  6.8% 
• Matematika 34  19.2% 
• Lietuvių k. 15  8.5% 
• Informacinės 
technologijos

23  13.0% 

• Dailė, darbai 23  13.0% 
• Šokis 12  6.8%



10. Lentelė. Kurios pamokos, mokantis 
namuose nuotoliniu būdu, mokiniams 
sekėsi sunkiau? (galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Anglų k. 16  12.0% 
• Tikyba 8  6.0% 
• Kūno kultūra 5  3.8% 
• Muzika 14  10.5% 
• Pasaulio pažinimas 22  16.5% 
• Matematika 19  14.3% 
• Lietuvių k. 25  18.8% 
• Informacinės technologijos 8  6.0% 

• Dailė, darbai 5  3.8% 
• Šokis 11  8.3%



11. Lentelė. Kuris mokymosi būdas 
mokiniams  labiau patinka?

Atsakymo variantai Kiekis Santyis

• Tradicinis, kai eini į 
mokyklą

44  73.3% 

• Nuotolinis, kai mokaisi 
namuose

16  26.7%



12. Lentelė. Mokinių vertinimas savo 
nuotolinio mokymosi efektyvumo balu 
nuo 1 iki 10.

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• 1 0  0.0% 
• 2 0  0.0% 
• 3 1  1.7% 
• 4 2  3.3% 
• 5 4  6.7% 
• 6 6  10.0% 
• 7 9  15.0% 
• 8 16  26.7% 
• 9 10  16.7% 
• 10 11  18.3% 
Neatsakė į klausimą 1  1.7% 



2-4 klasių mokinių apklausos 
išvados: 

• Beveik visi 2-4 klasių mokiniai, 
besimokydami nuotoliniu būdu turėjo 
dienotvarkę ir jos laikėsi.

• Trys ketvirtadaliai mokinių priimtiniausia 
buvo, kai vykdomos vaizdo pamokos ir 
užduotys atliekamos tuo metu.

• Didžiajai daliai mokinių mokytojų skiriamų 
užduočių kiekis buvo tinkamas ir jos buvo 
vidutiniško sunkumo.



2-4 klasių mokinių apklausos 
išvados: 

• Nuotolinio mokymosi metu  visi mokiniai atlikdavo 
mokytojų pateiktas užduotis, tačiau kai kurie,  ne 
visas.

• Didžiosios dalies mokinių teigimu, užduotis 
padėdavo atlikti tėvai ir kiti šeimos nariai be to, kad 
užduotis atlikdavo ir savarankiškai; ir tik kelių 
mokinių teigimu, jie  papildomai klausdavo mokytojo.

• Daugiausia mokinių pažymėjo, kad mokantis 
nuotoliniu būdu sunkumas buvo tai, jog jiems reikėjo 
prašytis tėvų, šeimos narių pagalbos, ketvirtadaliui 
mokinių buvo sunku dirbti savarankiškai. Tačiau 
ketvirtadalis mokinių pažymėjo, kad visai nesusidūrė 
su sunkumais mokydamiesi nuotoliniu būdu.



2-4 klasių mokinių apklausos 
išvados: 

• Pusė 2-4 klasių mokinių nuotolinio mokymosi metu 
mokymuisi per dieną skirdavo 3-4 valandas ir tik 
nedidelė dalis mokinių pažymėjo, kad per dieną 
mokėsi 5-6 valandas.

• Daugiausia mokinių pažymėjo, kad patiko mokytis 
matematikos, anglų kalbos, informacinių 
technologijų ir dailės-darbų.

• Buvo pamokų, kurios mokiniams kėlė sunkumų, 
kurios sekėsi sunkiausiai - tai lietuvių kalbos, 
pasaulio pažinimo pamokos. Mokytojoms reikėtų 
atkreipti į tai dėmesį.



2-4 klasių mokinių apklausos 
išvados: 

• 2-4 klasių mokinių  nuomonės apie nuotolinį 
mokymąsi išsiskyrė: trims ketvirtadaliams mokinių 
labiau patinka mokytis tradiciniu būdu mokykloje, 
vienam ketvirtadaliui mokinių labiau patinka 
nuotolinis mokymosi būdas.

• Dauguma 2-4 klasių mokinių savo nuotolinio 
mokymosi efektyvumą vertina ganėtinai aukštais 
balais: 8-10. Tai rodo, kad mokiniai vertina ne tik 
mokytojų pastangas, bet aukštai vertina ir savo 
pačių savarankišką darbą, savo įdėtas pastangas 
besimokant.



5-10 KLASIŲ MOKINIŲ APKLAUSOS 
REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

1. Lentelė. Ar nuotolinio mokymosi metu 
mokiniai turėjo dienotvarkę ir jos laikėsi?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Taip 89  61.8% 

• Ne 55  38.2%



2. Lentelė. Kuris mokymo (-si) būdas 
mokiniams buvo priimtiniausias?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Kai vykdomos tiesioginės 
vaizdo pamokos ir užduotys 
atliekamos tuo metu.

52  36.1% 

• Kai pateikiamos 
savarankiškos užduotys 
vadovėliuose ir pratybose.

58  40.3% 

• Kai derinamos virtualios 
užduotys su užduotimis 
vadovėliuose ir pratybose.

32  22.2% 



 
3.  Lentelė. Ar mokiniams skiriamų 
užduočių kiekis buvo tinkamas?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Taip 93  64.6% 

• Ne 51  35.4%



4. Lentelė Ar mokiniams skiriamos 
užduotys buvo per sunkios?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Taip 53  36.8% 

• Ne 91  63.2%



5.Lentelė  Ar mokantis nuotoliniu būdu 
pagal mokytojų pateiktus nurodymus, 
mokiniai atlikdavo reikiamas užduotis?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Užduočių 
neatlikdavau

7  4.9% 

• Atlikdavau tik 
tas užduotis, už 
kurias mokytojas 
įvertindavo balu

11  7.6% 

• Atlikdavau tik 
dalį užduočių

56  38.9% 

• Atlikdavau visas 
užduotis

70  48.6%



6. Lentelė. Kaip mokiniai atlikdavo užduotis? 
(galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Dažniausiai 
atlikdavau 
savarankiškai

117  50.4% 

• Užduotis padėdavo 
atlikti tėvai ir kiti 
šeimos nariai

36  15.5% 

• Konsultuodavausi su 
mokytoju

20  8.6% 

• Su klasės draugų 
pagalba

59  25.4%



7.Lentelė. Su kokiais sunkumais susidūrė mokiniai 
besimokydami nuotoliniu būdu ir atlikdami 
mokytojų skirtas užduotis? (galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Mokytojų siunčiama informacija 
buvo neaiški, ją sunku suprasti

29  11.1% 

• Neveikė mokymuisi naudojamos 
platformos

23  8.8% 

• Per didelis mokymuisi naudojamų 
platformų kiekis

22  8.4% 

• Per didelis mokymosi krūvis 69  26.4% 

• Trūko tinkamos įrangos 
mokymuisi (kompiuterio, 
mikrofono, interneto ryšio ir pan.)

17  6.5% 

• Sunku buvo daug laiko dirbti 
savarankiškai.

40  15.3% 

• Reikėjo daugiau mokytojo 
pagalbos.

28  10.7% 

• Nesusidūriau su problemomis. 33  12.6%



8.Lentelė.  Kiek laiko per dieną mokiniai 
skirdavo mokymuisi?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• 1-2 val. 54  37.5% 

• 3-4 val. 44  30.6% 

• 5-6 val. 24  16.7% 

• 7 val. ir daugiau 21  14.6%



9.Lentelė. Kurios pamokos, mokantis namuose 
nuotoliniu būdu, mokiniams patiko labiausiai? 
(buvo galimi keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Anglų k. 68  12.5% 
• Tikyba 29  5.3% 
• Kūno kultūra 71  13.0% 
• Muzika 44  8.1% 
• Gamta/biologija 37  6.8% 
• Matematika 62  11.4% 
• Lietuvių k. 21  3.9% 
• Dailė 56  10.3% 
• Geografija 24  4.4% 
• IT 15  2.8% 
• Žmogaus sauga 27  5.0% 
• Technologijų 
pamoka

39  7.2% 

• Istorija 35  6.4% 
• Šokis 17  3.1%



Keletas mokinių pastebėjimų, kodėl jiems pavyko kai 
kurias pamokas išmokti geriau (kalba netaisyta):

∙ Mokytoja viską gerai paaiškino.
∙ nes labai smagu dirbti su mokytoja ir išaiškina užduotis.
∙ tiesiog man patigdavo.
∙ Nes su filmais kurie susija su istorija lengviau prisiminti nei is 

vadovelio kalti
∙ Nes jie yra labai lengvi išmokti.
∙ Nes viskas labai aiškiai pateikta ir visos užduotys aiškios. 

Geriausia mokytoja, geriau mokina, moka bendrauti, galima 
susitarti.

∙ Buvo lengvesnės užduotys bei mažiau užduočių.
∙ Nes mažiau užduoda uzduociu
∙ todėl,kad mokytojos aiškiai veda pamokas
∙ Nes mokytojos paaiškindavo aiškiai ir trumpai ir paleisdavo
∙ Nes mokinuos ir išmokstu
∙ Nes mokytoja aiškiai paaiškina pamokos temas.



Keletas mokinių pastebėjimų, kodėl jiems kai kurias 
pamokas sekėsi išmokti sunkiau (kalba netaisyta): 

∙ Per daug darbo ir trūksta laiko padaryti darbus.
∙ daug darbų ir neiaiškios temos
∙ Nes nesuprantu temų, bet ta ir mano truputį problema, kad 

neskiriu tam daugiau laiko. Tačiau ir mokytoja, pamokos 
medžiagą galėtų aiškinti ne iš skaidrių...

∙ Nes sunku suprast.
∙ Per daug informacijos ir užduodamų užduočių
∙ nes nelabai supratau aiškinamu temų
∙ Nes buvo nepatogu prisijungti, nerodė lietuvių kalbos 

aplankalo tai mane klasiokės turėdavo pakviesti. Ir 
nerodydavo užduočių kurias reikėdavo padaryti.

∙ nes užduodavo daug namu darbu ir buvo sunku prisiminti ir 
suprasti

∙ nesamoningi klausimai



Keletas mokinių pastebėjimų, kodėl jiems kai 
kurias pamokas sekėsi išmokti sunkiau (kalba 
netaisyta): 
∙ Labai daug užduočių.
∙ per daug užduodavo
∙ neaiskiai isaiskindavo
∙ Yra sunkios pamokos ir labai daug per jas reikėjo dyrbti,taip 

pat pakankamai daug namų darbų
∙ Nes mokytojos labai daug užduodavo darbo ir sunkiai 

išaiškintos temos.
∙ Nes tai yra gan sunkios pamokos ir kad jas suprastum reikia su 

mokytojomis labai konsultuotis ir dar labai daug užduoda 
užduočių ypač lietuvių.

∙ Kartais muzikos būdavo neaiškios užduotys, bet vis tiek 
pavykdavo padaryti.

∙ Mokytojoms trūkinėjo dažnai ryšys, užduotis dažniausiai 
būdavo neaiškios arba neturėjau tinkamų priemonių.

∙ nes daug uzduociu nesuprasdavau



10.Lentelė.  Mokinių nuomone, koks buvo jų 
tėvų požiūris į mokinį, jam mokantis namuose 
nuotoliniu būdu?

Atsakymo variantai Kiekis Santykis
• Tėvai džiaugėsi, kad 
besimokydamas (-a) namuose, įgijau 
daugiau savarankiškumo

60  41.7% 

• Tėvams nebuvo jokio skirtumo dėl 
mano mokymosi namuose 
savarankiškai

42  29.2% 

• Tėvams buvo sunku emociškai, nes 
privalėjo man daug padėti mokantis

7  4.9% 

• Besimokant namuose labiau 
suartėjau su tėvais

14  9.7% 

• Pykausi su tėvais, nes man sunkiai 
sekėsi

18  12.5% 

Neatsakė į klausimą 3  2.1%



11.Lentelė. Ko asmeniškai mokiniai išmoko 
besimokydami nuotoliniu būdu? (galimi 
keli atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Savarankiško darbo 71  25.9% 

• Atsakomybės už savo 
veiklą

57  20.8% 

• Tikslingai naudotis 
kompiuterine įranga

44  16.1% 

• Savidrausmės 17  6.2% 

• Susikaupimo 55  20.1% 

Nieko neišmokau 30  10.9%



12.Lentelė. Kokia buvo  nuotolinio mokymosi 
įtaka mokinio emocinei būklei? (galimi keli 
atsakymai)

Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• Jaučiausi gerai 51  20.6% 

• Jaučiau stresą 46  18.6% 

• Jaučiau nuovargį 75  30.4% 

• Sunku buvo 
susikaupti

56  22.7% 

• Įgijau daugiau 
pasitikėjimo savo 
jėgomis

19  7.7%



13.Lentelė. Kuris mokymosi būdas mokiniui 
yra priimtinesnis?

Atsakymo 
variantai

Kiekis Santykis

• Tradicinis, kai 
eini į mokyklą

87  60.4% 

• Nuotolinis, kai 
mokaisi namuose

52  36.1% 

Neatsakė į 
klausimą

5  3.5%



14. Lentelė. Mokinių įsivertinimas savo 
nuotolinio mokymosi efektyvumo balu nuo 1 iki 
10
Atsakymo variantai Kiekis Santykis

• 1 4  2.8% 

• 2 5  3.5% 

• 3 5  3.5% 

• 4 8  5.6% 

• 5 23  16.0% 

• 6 17  11.8% 

• 7 26  18.1% 

• 8 33  22.9% 

• 9 9  6.2% 

• 10 7  4.9% 

Neatsakė į klausimą 7  4.9%



15. Lentelė  Jei ir vėl tektų ilgą laikotarpį 
mokytis nuotoliniu būdu, kokių mokiniai turėtų 
pasiūlymų, pastebėjimų?

Eil. 
nr.

Mokinių pasiūlymai, pageidavimai Skaičius

1. Mokytojos galėtų sumažinti mokymosi 
krūvį, įdomesnės pamokos galėtų būti.

22

2. Per daug namų darbų užduodama 5

3. Pageidavimas daugiau dirbti savarankiškai 
ir iš vadovėlių

4

4. Pamokos galėtų prasidėti vėliau 4

5. Strigo prisijungimas, sistema 2



Mokinių pasiūlymai (kalba netaisyta):

∙ Mažiau lai krūvio būna ir laiko duotų pakankamai, nes nuo vienos 
prie kitos pamokos ir sunku kažka spėti, kiekviena mokytoja nori, kad 
viskas atlikta būtų tą pačią minutę...

∙ Kad mokytojos atsižvelgtu kiek skiria užduočiu klaseje ir namu 
darbams.

∙ Kad pamokos prasidėtų vėliau. Nes iš tikrųjų vaikams sunkiau 
atsikelti.Nesijungti kamerų, jaučiuosi nejaukiai prieš kitus vaikus ir 
jei dar reikia atsakinėti prasideda didelis jaudulys.

∙ Užduoti daugiau dirbi savarankiškai iš vadovėlių, kad mažiau būtume 
prie kompiuterių.

∙ Kad trumpiau sedėtume prie kompiuterių nes labai pradeda galva 
skaudėti

∙ Užduodamų užduočių mažesnis kiekis
∙ Pamokas pradėti nuo 09:00 , nes asmeniškai man yra labai sunku 

atsikelti į nuotolines pamokas, dažniausiai jas pramiega
∙ krūvio ir namų darbų sumažinimas, daugiau savarankiško darbo.
∙ Kad padarytu pertraukas ilgesnes,nes neimanoma pailset



Mokinių pasiūlymai (kalba netaisyta):

∙ uz duoti maziau namu darbu vaikam,nes mes nerobotai
∙ mažiau laiko pokalbiuose, daugiau laiko viską daryti 

savarankiškai
∙ Kad visos pamokos būtų išdėstytos taisyklingai ir namų darbų 

būtų mažiau.
∙ duoti daugiau laiko
∙ Man patiktų taip, kaip pamokos vyko pavasarį per nuotolinį 

mokymąsi, kai pamokos vyko tiesiogiai, tai panašu buvo kaip 
mokykloje.

∙ Norėčiau, kad būtų trumpesnės pamokos, nes po visų labai 
jaučiuosi pavargus, dar norėčiau, kad būtų užduota mažiau 
namų darbų, kad mokytojai būtų šalia gero interneto.

∙ mažinti pamokų krūvį ir daugiau laiko duoti atlikti namų 
darbus.

∙ Apmažinti pamokų krūvį.
∙ Duoti mažiau krūvio. Duoda daugiau ,nei mokykloj buvo



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Atsižvelgiant į apklausos metu gautus rezultatus, 
galima teigti, jog beveik du trečdaliai 5-10 klasių 
mokinių nuotolinio mokymosi metu turėjo 
dienotvarkę ir jos laikėsi.

• Daugiausia mokinių pažymėjo, kad jiems 
priimtiniausia buvo, kai pateikiamos savarankiškos 
užduotys vadovėliuose ir pratybose, antroje vietoje 
mokiniams tinkantis būdas, kai vykdomos tiesioginės 
vaizdo pamokos ir užduotys atliekamos tuo metu. 
Mažiausiai mokinių pažymėjo, kad jiems patinka 
mokymosi būdas, kai derinamos virtualios užduotys 
su užduotimis vadovėliuose ir pratybose.



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Apie tai, kad mokiniams skiriamos užduotys buvo per 
sunkios pažymėjo apie trečdalį mokinių, kad nebuvo 
per sunkios  - beveik du trečdaliai mokinių.

• Apie tai, kad mokiniams skiriamų užduočių kiekis 
buvo tinkamas pažymėjo beveik du trečdaliai 
mokinių, kad netinkamas – viena trečioji tyrime 
dalyvavusių mokinių.

• Didžioji dalis mokinių teigė, jog užduotis atlikdavo 
savarankiškai; ketvirtadalio mokinių teigimu, 
užduotis padėdavo atlikti tėvai ir kiti šeimos nariai; 
tik nedaugelis mokinių papildomai klausdavo 
mokytojo, tačiau daugiau nei trečdalis  mokinių teigė, 
jog užduotis atlikdavo su klasės draugų pagalba,



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Daugiausia mokinių, beveik pusė dalyvavusių 
apklausoje, pažymėjo, kad mokantis nuotoliniu 
būdu sunku buvo tai, jog buvo per didelis 
mokymosi krūvis; beveik trečdaliui  mokinių buvo 
sunku dirbti savarankiškai.

• Trečdalis  5-10 klasių mokinių nuotolinio 
mokymosi metu mokymuisi per dieną skirdavo 3-4 
valandas, daugiau nei trečdalis – 1-2 valandas.

• Daugiausia mokinių, beveik pusė dalyvavusių 
apklausoje, pažymėjo, kad patiko mokytis anglų 
kalbos, matematikos ir dailės. Tikėtina, jos šių 
dalykų pamokas daliai mokinių pavyko geriausiai 
išmokti.



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Nustatyta, jog daliai mokinių  kai kurios pamokos, 
kurios kitiems mokiniams sekėsi gerai, kėlė sunkumų. 
Daugiausia mokinių pažymėjo, kad sunkiau sekėsi 
išmokti lietuvių kalbos, matematikos, geografijos 
pamokas.

•  Apklausos rezultatai parodė, kad beveik trečdalio 
mokinių nuomone, jų tėvai džiaugėsi, kad 
besimokydami namuose, mokiniai įgijo  daugiau 
savarankiškumo; tačiau kai kurių mokinių tėvams 
nebuvo jokio skirtumo ar mokiniai mokosi mokykloje 
ar namuose ir tik keleto mokinių nuomone, tėvams 
buvo sunku emociškai, nes privalėjo mokiniui daug 
padėti mokantis.



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Nustatyta, jog beveik pusė mokinių nuotolinio 
mokymosi metu išmoko savarankiško darbo; daugiau 
nei trečdalis – atsakomybės už savo veiklą, 
susikaupimo, trečdalis mokinių – patobulino savo 
žinias, kaip naudotis kompiuterine technika; tačiau 
buvo ir tokių mokinių, kurių teigimu, jie nuotolinio 
mokymosi metu nieko naujo neišmoko.

• Nustatyta, kokia nuotolinio mokymosi įtaka buvo 
mokinių psichologinei savijautai, jų emocinei būsenai. 
Daugiau nei pusė mokinių jautė nuovargį; daugiau nei 
vienai trečiajai mokinių sunku buvo susikaupti 
darbui; ketvirtadalis mokinių jautė stresą. Tuo tarpu 
daugiau nei viena trečioji dalis mokinių nuotolinio 
mokymosi metu jautėsi gerai; dar kitų nuomone, jie 
įgavo daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.



5-10 klasių mokinių apklausos išvados:

• Dauguma 5-10 klasių mokinių savo nuotolinio 
mokymosi efektyvumą vertina ganėtinai aukštais 
balais: 7-8. Buvo ir mokinių, kurie savo nuotolinio 
mokymosi efektyvumą vertino labai aukštais balais 
9-10. Tik nedaugelis mokinių savo mokymosi 
efektyvumą nuotolinio mokymosi metu įsivertino 
labai žemais balais.

• Iš apklausos rezultatų matyti, jog mokinių  nuomonės 
apie nuotolinį mokymąsi išsiskyrė: vieni mokiniai 
labiau vertina mokymąsi klasėje, kitiems mokiniams 
labiau patinka, kad mokymosi procesas būtų 
organizuojamas nuotoliniu būdu, tačiau didesnis 
procentas mokinių – du trečdaliai – pasirinktų 
tradicinį mokymosi būdą mokykloje.



APKLAUSOS IŠVADOS:

∙ Apklausos  rezultatai parodė, kad nors ir 
susiduriant su sunkumais, nuotolinio mokymosi 
nauda – neabejotina, kai nėra galimybės mokytis 
kontaktiniu būdu, tai būdas nestabdyti, 
nenutraukti ugdymo (-si) proceso.

∙ Didelis nuotolinio mokymosi privalumas yra jo 
lankstumas, kadangi besimokančiųjų neriboja 
nei laikas, nei vieta, galima panaudoti įvairias 
turimas kompiuterines technologijas bei kitus. 
resursus ir išteklius. Apklausos rezultatai parodė, 
kad mokiniai, besimokydami nuotoliniu būdu, 
šioje srityje tobulėjo.



∙ Svarbu tai, kad didelis dėmesys skiriamas ne tik 
mokytojų mokymui, bet ir mokinių 
savarankiškam mokymuisi, individualiam 
darbui, atsakomybės už savo veiklą prisiėmimui  
bei galimybėms besimokantiesiems 
bendradarbiauti tarpusavyje. 

∙ Skatinamas bendradarbiavimas su tėvais. 
Mokiniai pažymėjo, kad jiems mokytis padėjo ne 
tik mokytojai, bet ir tėvai, todėl galima teigti, jog 
nuotolinis mokymas paskatino  glaudesnį 
mokinių ir jų tėvų bendravimą.



∙ Mokiniai prisitaiko prie nuotolinio mokymo(-si) 
reikalavimų bei taisyklių, tačiau būtina tobulinti 
bei keisti tas vietas, kurios apsunkina mokinių 
darbą. Svarbu atsižvelgti į virtualių pamokų 
trukmę, smalsumą žadinantį, bei motyvaciją 
keliantį užduočių pateikimą,  namų darbų apimtį, 
darbo krūvio racionalų išdėstymą, vertinimo ir 
paskatinimų sistemą, darbo, su specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, 
individualizavimą.



∙ Apklausa neparodė vieningos nuomonės apie 
mokymosi būdo, kuriuo mokiniai norėtų mokytis, 
pasirinkimą. Mokinių nuomonės skyrėsi: vieni 
mokiniai labiau vertina mokymąsi klasėje, t. y. 
kontaktinį tradicinį būdą mokykloje; kitiems 
mokiniams labiau patinka, kad mokymosi 
procesas būtų organizuojamas nuotoliniu būdu, 
tačiau didesnis procentas mokinių  pasirinktų 
tradicinį mokymosi būdą.



Rekomendacijos mokytojams, mokinius 
ugdant nuotoliniu būdu:

• Svarbu įtraukti besimokančiuosius į diskusijas, 
bendradarbiavimą, naudoti video ir audio įrašus, 
įdomias praktines užduotis, tekstus, trumpas video 
paskaitas.

• Taip pat svarbu nepamiršti, kad tai, kas daugiau ar 
mažiau efektyviai veikia mokykloje  pamokų metu, 
nebūtinai veiks mokant ir mokantis nuotoliniu būdu.

• Mokant nuotoliniu būdu reikėtų kaip įmanoma labiau 
vengti besimokantiesiems duoti skaityti ilgus tekstus 
bei žiūrėti ilgesnius nei 10 minučių trukmės paskaitų 
įrašus.



Rekomendacijos mokytojams, mokinius 
ugdant nuotoliniu būdu:

• Svarbu suprantamas informacijos pateikimas 
mokiniams, tinkamų mokymo ir mokymosi metodų 
parinkimas.

• Patartina, kad jeigu pamoka tikrai reikalauja kurti ilgą 
video arba audio įrašą, jį reikėtų skaldyti į 5-10 minučių 
video / audio įrašus, nes besimokantiesiems beveik 
neįmanoma išklausyti vieno ilgo, pamokos trukmės ar 
ilgesnio įrašo vienu metu.

• Labai svarbu, kad nuotolinių užsiėmimų metu būtų 
įmanomas ir skatinamas bendradarbiavimas tiek tarp 
mokytojo ir mokinio, tiek tik tarp besimokančiųjų, 
skatinama pagalba mokinys-mokiniui. 



Rekomendacijos mokytojams, mokinius 
ugdant nuotoliniu būdu:

• Mokinio darbo įvertinimas turėtų būti toks, kuris 
atitiktų iškeltus mokymosi tikslus.

• Dirbant su specialiuosius poreikius turinčiais 
mokiniais, reikalui esant, naudoti ne tik sinchroninį, bet 
ir asinchroninį mokymą (si), kai dirbama su vienu 
mokiniu individualiai.

• Labai svarbu, kad įvairius dalykus dėstantys mokytojai 
virtualaus bendravimo metu pastoviai paskatintų 
mokinių motyvaciją pagyrimais už atliktus darbus, 
įvertintų prasčiau besimokančiųjų pastangas eiti 
pirmyn, vertintų net ir labai mažus pozityvius mokinio 
darbo pokyčius. 

•  



Rekomendacijos mokiniams mokantis 
nuotoliniu būdu:

- Rūpinkis savimi. Sudėtingoje situacijoje pusiausvyrą ir 
energiją padeda išlaikyti keli paprasti ir labai svarbūs 
dalykai – pakankamai išsimiegoti, pavalgyti ir judėti. 
Poilsio pertraukėlės turėtų būti neatsiejama Tavo 
dienotvarkės dalis.

- Laikykis dienotvarkės. Dienos planas, kuriame 
numatytas ne tik mokymosi, bet ir poilsio laikas, suteiks 
aiškumo ir padės išlaikyti motyvaciją. Dienotvarkėje 
taip pat pažymėk laiką, kai naudosiesi kompiuteriu, 
telefonu ar naršysi internete. Taip bus lengviau 
susikaupti ir pasiekti savo tikslų.



Rekomendacijos mokiniams mokantis 
nuotoliniu būdu:

- Atrask bendravimo galimybių. Šiuo metu stiprybės gali 
suteikti bendravimas su Tau svarbiais žmonėmis – 
šeimos nariais, bendraklasiais, draugais bei kitais Tau 
patinkančiais žmonėmis. Jei norisi pasikalbėti, 
skambink ar rašyk žinutę nelaukdama (-s), kol kiti 
parašys Tau. Kai nėra kitų variantų, bendravimas ir 
nuotoliniu būdu gali suteikti smagių akimirkų. 

- Užsiimk mėgstama veikla. Laisvalaikiu skirk laiko savo 
mėgstamai veiklai, kuriai netrukdo karantino 
apribojimai. Veikla, kuri Tau sekasi ar yra maloni, padės 
atsipalaiduoti ir išlaikyti viltį šiuo laikotarpiu. Jei neturi 
mėgstamos veiklos ar šiuo metu neturi galimybių ja 
mėgautis, gal verta išbandyti ką nors naujo?



Rekomendacijos mokiniams mokantis 
nuotoliniu būdu:

- Pasidžiauk mažais pasiekimais. Kai daug neaiškumo ir 
sudėtinga planuoti ateitį, svarbu susikoncentruoti į 
kasdienes veiklas. Verta pasidžiaugti, jei pavyko atlikti 
darbą, kurį suplanavai, radai laiko atsipalaidavimo 
pratimui, išbandei naują veiklą ar pasikalbėjai su 
draugu.

- Kreipkis pagalbos. Jei išgyveni sunkių jausmų ar 
susidūrei su pavojumi, svarbu pasikalbėti su patikimu 
suaugusiuoju, specialistu mokykloje ar paskambinti į 
„Vaikų liniją“ (116111) / „Jaunimo liniją“ 



Naudoti literatūros šaltiniai:

• https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/
11/Rekomendacijos-mokykloms-ir-mokiniams.pdf

 
• file:///C:/Users/Mokykla/Desktop/NUOTOLINIS%2

0MOKYM%C4%84SIS/nuotolinio%20mokymosi%
20problemos.pdf

 
• https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/Nuotoli

nio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf



Dėkoju 
už dėmesį 


