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Kurioje klasėje mokotės?



Kiek laiko praleidi besimokydamas?



Kaip vertini nuotolinio mokymo 
įgyvendinimo kokybę?



Kurias platformas užduočių pateikimui naudoja 
tavo mokytojai? Pasirinkite jums tinkamus 

variantus.



Kurias platformas, tavo nuomone, yra 
tinkamiausios nuotolinio mokymo (si) vykdymui? 

Pasirinkite tinkamus variantus.



Kokia forma mokytojai vykdo savo pamokas?



Kaip pasikeitė tavo mokymosi krūvis, 
lyginant su pamokomis mokykloje?



Ar mokaisi nuotoliniu būdu pagal mokytojų 
pateiktus planus, atlieki reikiamas užduotis?



Su kokiais sunkumais susiduri?



Ar sutinki su teiginiu „Lengvai randu visas 
mokytojo siunčiamas užduotis“



Ar užtenka medžiagos (vadovėlių, mokytojų 
siunčiamos informacijos) iš kurių galima 

mokytis?



Tavo pasiūlymai/pastebėjimai dėl nuotolinio 
mokymo (si)         (1)

• Man labai patinka nuotolinis mokymas ir galėtų jis būti dar ilgai.
• Viskas gerai (2)
• Nežinau, neturiu pasiūlymų (5)
• Kartais pas mokytojus yra  trikdžių, dėl kurių kaltina mokinius.
• Galėtų užduočių duoti mažiau.
• Man labai patinka nuotolinis mokymas ir galėtų būti dar ilgai.
• Geriau būtų, kad mokytojai leistų užduotis atlikti per pamoką ir 

jeigu ko nesupranti, galėtum mokytojo paklausti.
• Galėtų būti mažiau pamokų.
• Eiti į mokyklą su kaukėmis.



Tavo pasiūlymai/pastebėjimai dėl nuotolinio 
mokymo (si) (2)

• Ne visi mokytojai mokėjo pateikti užduotis per Google
dokumentus.

• Geriau sekasi mokytis nuotoliniu būdu.
• Kiti vaikai neprisijungia pamokai, o kiti prisijungia ir nekalba.
• Nebenoriu taip mokytis, nes tikroje mokykloje mokytis geriau.
• Kartais į pamoką vėluoja mokytojas. Yra mokinių, kurie 

skleidžia garsus ir trukdo pamokai. Manau, jog pamokoje būtų 
mokiniai, kurie padėtų užtildyti tokius arba „išmesti“ iš 
pokalbių. Manau, kad reikėtų sudaryti taisykles.

• Geriau eiti į mokyklą, nes ten mokytojas geriau viską 
paaiškina.



Tavo pasiūlymai/pastebėjimai dėl nuotolinio 
mokymo (si) (3)

• Viskas pasidarė lengva.
• Labai patogus mokymo būdas.
• Per nuotolinį mokymą kai kurie mokytojai ne taip paaiškina 

kaip mokykloje.
• Kai kurie vaikai prisijungia ir nieko nedaro, tai jų reikėtų 

dažniau klausinėti.
• Viskas yra gerai ir lengvas atsiskaitymas.
• Kad kartais ne visi gerai įsiklauso.
• Nuotolinės pamokos patiko, o nuotoliniai būreliai nepatiko.
• Vaikai žaidžia per pamokas ir neatsako į klausimus.
• Viskas gerai, tik pasiilgau draugų.



Tavo pasiūlymai/ pastebėjimai dėl nuotolinio 
mokymo (si)         (4)

• Kad nerašytų dvejetų kai kažko netyčia neatsiunčiau.
• Gal aiškiau pateiktų namų darbus.
• Reikėtų šiek tiek mažinti namų darbus (4).
• Sunkiau kitose pamokose, blogesni pažymiai, bet ne visose.
• Lengviau dirbti nuotolinėse pamokose.
• Labai nukrito mano vidurkis, nes ne visada gerai paaiškina.
• Užbaigti karantiną.
• Nepalikti pataisų.
• Testus ar atsiskaitomuosius darbus nepalikti pusmečio pabaigai. Šis 

pasiūlymas tinka ne tik nuotoliniu mokymosi būdu. Mokytojai 
mokslo metų pabaigai užkrauna begales darbų, kuriuos tikslingiau 
būtų išskaidyti ir neapkrauti mokinių ir „nenumušti“ pažymių, kurių 
mokslo metų pabaigoje neina „pasikelti“. 



Išvados (1)
• Besimokydami nuotoliniu būdu mokiniai daugiausiai praleisdavo 1-

3 val.
• Užduočių pateikimui mokytojai naudojo šias  platformas:

Google Classroom - 93 %
El. paštą – 66 %
Messenger – 64 %.

Mokiniai nurodė, kad tinkamiausios nuotolinio mokymo (si) vykdymui 
yra šios platformos:

Google Classroom - 91 %
El. paštą – 52 %
Messenger – 43 %.



Išvados (2)
• 88 % mokytojų vedė tiesiogines vaizdo pamokas.
• Mokiniai teigia, kad:

krūvis žymiai mažesnis - 25%
krūvis nežymiai sumažėjo - 33 %
krūvis nepasikeitė – 15 %
krūvis nežymiai padidėjo – 15 %.

• 67 % mokinių atliko visas nuotoliniu būdu mokytojų pateiktas  
užduotis ir 27 % atliko tik dalį užduočių.

• Sunkumai, su kuriais mokiniai susidūrė nuotolinio mokymo (si) 
metu:
30 %  mokinių buvo sunku suprasti temas, nes trūko mokytojų                              

paaiškinimų;
22 % - kitų mokinių neatsakingas, nepagarbus elgesys;
9 % - trūko tinkamos įrangos ir per didelis mokymosi krūvis.



Išvados (3)
• 64 % mokinių lengvai rado visas mokytojo siunčiamas užduotis ir 

34 % - ne visada.
• 70 % mokinių užteko medžiagos (vadovėlių, mokytojų siunčiamos 

informacijos) iš kurių galėjo mokytis ir 30 % - ne visada.
• Nuotolinio mokymo įgyvendinimo kokybę dauguma mokinių vertina gerai 

- 57 % ir puikiai – 23 %.


