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Kurias platformas užduočių pateikimui 
naudojote nuotoliniame mokyme? Pasirinkite 

jums tinkamus atsakymo variantus.



Įvardinkite, kokie nuotolinio mokymo aspektai 
yra sėkmingi?   (1)

• Nuotolinis mokymas labai patobulino mokytojų, mokinių ir jų tėvų 
naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžius. Mokytojai per 
labai trumpą laiką atrado be galo daug naujo profesinėje srityje, o tai 
tikrai turės įtakos dirbant su mokiniais ,,gyvai". 

• Pagerinome (ir mokiniai ir mokytojai) IT taikymo, naudojimo 
kompetencijas. Vyko glaudus bendradarbiavimas su tėvais, padėjo 
vaikams prisijungti, padėjo kontroliuoti vaikų prisijungimą, užduočių 
atlikimą. Mokėmės vieni iš kitų, dalinomės patarimais tarpusavyje su 
vaikais.

• Išmokome naudotis naujomis elektroninėmis platformomis, kurti 
užduotis elektroninėje erdvėje.(4)

• Vaikai tapo savarankiškesni, atsakingesni.
• Užduotys įdomesnės, vaikai visuomet namuose.



Įvardinkite, kokie nuotolinio mokymo aspektai 
yra sėkmingi?   (2)

• Vadovų pasitikėjimas mokytojais.
• Iš karto pamatai vaikų darbų rezultatus, Eduka.lt klasė ištaiso darbus, 

suskaičiuoja ir pateikia greitai darbų klaidas, rezultatus, sutaupo laiką.
• Mokiniai, kurie turi elgesio sutrikimų, jiems sekėsi geriau mokytis. 

Tokie mokiniai buvo aktyvūs, kultūringai elgėsi ir laikėsi susitarimų.
• Individualus mokinių vertinimas, greitas grįžtamasis ryšys.
• Mokymosi kultūros ir bendradarbiavimo kūrimas virtualioje erdvėje.

Mokymo metodikos peržiūrėjimas ir optimalaus užduočių kiekio 
parinkimas.

• Kai kurių mokinių geresnis pamokų lankomumas. 
Metodų įvairovė pamokose.

• Mokiniai mokėsi dirbti savarankiškai, buvo ugdoma asmeninė jų 
atsakomybė. Kai kurie mokiniai turėjo galimybę labiau atsiskleisti, 
išmokome taikyti įvairias IT priemones.(2)



Su kokiomis problemomis, sunkumais susidūrėte 
mokydami nuotoliniu būdu? (1)

• Pareikalavo labai daug laiko ir emocijų. Interneto trikdžiai.
• Pradžioje gana sudėtinga buvo prisijungti prie Google Classroom platformos 

pradinių klasių mokiniams (tiksliau, jų tėvams) ir kai kuriems spec. poreikių 
turintiems mokiniams.
Kai kurie mokiniai, įsijungdavo į pamoką, bet ne visada joje dalyvaudavo. 
Vyresnių klasių mokiniai nenoriai jungėsi vaizdo kameras. 

• Nuotolinis mokymas tapo iššūkiu, kuris pareikalavo iš vaikų daugiau 
atsakingumo, pareigingumo, laiko planavimo pastangų ir įgūdžių.

• Laiko trūkumas, nuovargis, kai kurių mokinių ir tėvų neatsakingas požiūris į 
nuotolinį mokymąsi, sutriko rega.(2)

• Ryšio problemos, vaikų neatsakingumas (pramiegojimas), kai kurių mokinių 
nepagarbus elgesys.

• Dalis mokinių neatlikinėjo užduočių tiesiogiai pateiktų Google Classroom 
aplinkoje.



Su kokiomis problemomis, sunkumais susidūrėte 
mokydami nuotoliniu būdu? (2)

• Pirmos klasės mokiniams trūko savarankiško mokymosi įgūdžių.
• Kartais blogai veikdavo internetas, vaikai pamiršdavo laiku prisijungti. (2)
• Mokydama nuotoliniu būdu pasigedau galimybės rašyti lentoje, nes to 

reikalauja chemijos mokymo dalykas, platforma iškraipo chemines 
formules ir ženklus, apsunkina aiškinimą. Per savaitę išsprendžiau šią 
problemą prie kompiuterio įsigydama priedą wacom intous (M). 

• Spec. poreikių mokiniams sunkiau susivokti kur ką atlikti, reikėjo daugiau 
laiko. Nenorėjo dirbti kompiuteriu, norėjo grįžti į mokyklą.

• Daug mokinių naudojosi telefonais ir planšetėmis, o ne kompiuteriais, tai 
jiems buvo sunkiau atlikti užduotis. Ne visi mokiniai laiku atsiųsdavo 
skirtas užduotis.(2)

• Naujai reikėjo paruošti mokymo (si) medžiagą ir užduotis. Sunku 
konsultuoti ir bendrauti, kai nematai daugumos vaizdo. Reikėjo keisti ir 
naujai pritaikyti mokinių vertinimo tvarką.



Kaip vyko/vyksta bendradarbiavimas su mokinių 
tėvais? Ar jie palaiko, skatina, motyvuoja, padeda 

sėkmingai vykdyti nuotolinį ugdymą? (1)
• Kai kurie tėvai padėjo sėkmingai vykdyti nuotolinį ugdymą. (3)
• Bendravimas vyko ir vyksta gana intensyvus telefonu, klasės tėvų 

messenger grupėje, ,,Mano dienyno" pranešimais, prašoma auklėtojų, kad 
susisiektų su kai kurių mokinių tėvais. Nuotolinio mokymo metu dar 
ryškiau pasimatė ir kai kurių šeimų (ypač rizikos grupės) problemos, kas 
atsiliepė ir vaikų mokymuisi.

• Tėvai stengėsi dėl vaikų, konsultavomės vieni su kitais. Esu dėkinga 
tėvams už supratingumą, palaikymą, gerą žodį šiuo nelengvu mums 
visiems laikotarpiu.(2)

• Kai kurie tėvai labai domėjosi savo vaikų mokymusi, tačiau buvo ir 
neatsakingai reaguojančių tėvų, kurie visai nesidomėjo kas vyksta.

• Tiesiogiai kaip mokytoja su tėvais nebendradarbiavau, tačiau tai dariau per 
klasės vadovą, kaip buvo sutarta. Dauguma tėvų visokeriopai palaikė tokį 
savo vaikų mokymąsi, kai kurie įsigijo kompiuterius ir kitą būtiną įrangą. 



Kaip vyko/vyksta bendradarbiavimas su mokinių 
tėvais? Ar jie palaiko, skatina, motyvuoja, padeda 

sėkmingai vykdyti nuotolinį ugdymą? (2)
• Dauguma tėvų iškilus problemoms iš karto skambino, rašė. Kai kuriuos tėvus 

reikėjo nuraminti, nes po dviejų mėnesių tokio darbo buvo sunku ne tik 
vaikams, bet ir tėvams.

• Mokinių tėvai rūpinosi savo vaikų mokymu. Pastebėta, kad kai kurie padėjo 
atlikti savarankiško darbo užduotis. Ačiū 7 klasės mokinio Edgaro Š. mamai už 
pagalbą.

• Nuotolinio mokymo metu, kai kurie tėvai noriai bendravo ir padėjo spręsti 
iškilusias problemas.

• Tėvai operatyviai ir geranoriškai reagavo į žinutes ir skambučius dėl vaikų 
neprisijungimo laiku į pamoką ar neatsiųstų atliktų darbų. Daugiausiai teko 
bendradarbiauti su 7 klasės tėvais.

• Tėvai padėjo sėkmingai vykdyti nuotolinį ugdymą, kontroliavo, kad atliktų 
Eduka.lt užduotis, kad laiku prisijungtų, iškilus problemai skambindavo. (3)



Kokius pasiūlymus galite pateikti sėkmingesniam
ugdymo procesui užtikrinti (1)

• Reikalingi seminarai, kursai, bet ne nuotoliniai.
• Dar glaudesnis mokytojų, klasių auklėtojų, socialinės pedagogės 

bendradarbiavimas. Stengimasis pasiekti kiekvieną mokinį su jam 
pritaikytomis užduotimis. Mokytojas yra savo pamokos šeimininkas, tad 
problemas, iškilusias pamokoje, turėtų spręsti tiesiogiai su mokinio tėvais, o 
ne ,,numesti" jas klasės auklėtojui.

• Kad neužsimirštų įgyti įgūdžiai, planuoju užsisakyti ir vykdyti su vaikais 
Eduką ir Emą kitais mokslo metais.(2)

• Naudoti informacinių technologijų programas mokymuisi ir konsultacijoms.
• Reikėtų mokinius, kurie nesupranta, apmokyti kaip dirbti mokymosi 

platformose.
• Būtų gerai, kad visi mokiniai turėti kompiuterius, o ne telefonus.
• Organizuojant nuotolinį mokymą chemijos, matematikos ir fizikos mokytojai 

turėtų būti aprūpinti wacom intous (M) priedu, ar kokiu nors лшег ranka 
rašymo funkciją turinčiu priedu, juolab, kad jų kaina prieinama - 200 Eur.



Kokius pasiūlymus galite pateikti sėkmingesniam
ugdymo procesui užtikrinti (2)

• Ugdymo procese naudoti mišrų būdą, grįžus į įprastinį rėžimą neužmiršti ir 
nuotolinio ugdymo būdo.

• Tikėkimės, kad nuo rudens grįšime į klases ir neteks daugiau mokytis 
nuotoliniu būdu!

• Mokyti ugdytinius labiau pasitikėti savimi, nebijoti vaizdo virtualiose 
pamokose. Ateityje mokinių tėvai turėtų suprasti, kad vaikui namuose 
reikalinga darbo vieta, nes tai įtakoja sėkmingą mokymąsi.

• Pasirinktą mokymo platformą turi naudoti visi mokytojai ir mokiniai. 
• Vyresnių klasių mokiniai neturi pakankamai vadovėlių, tad teko sugaišti 

daug laiko rengiant užduotis pamokai.
• Kad nepasimirštų nuotolinio mokymo (si) įgūdžiai ir siekiant 

šiuolaikiškesnio mokymo (si), organizuoti NUOTOLINIO MOKYMO 
DIENAS mokykloje.

• Kiekvienais metais kelti kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo srityje. 



Kaip vertinate nuotolinį mokymą?



Išvados (1)
• Užduočių pateikimui mokytojai naudojo šias  platformas:

Google Classroom - 95 %
Manodienyną– 75 %
Messenger – 70 %.

• Nuotolinio mokymo (si) sėkmingiausi aspektai:
patobulėjo mokytojų, mokinių ir jų tėvų naudojimosi informacinėmis      
technologijomis įgūdžiai;
pagerėjo mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų bendravimas;
kai kurie mokiniai tapo savarankiškesni ir atsakingesni;
pagerėjo pamokų lankomumas;
metodai įvairesni, užduotys įdomesnės, naudoti šiuolaikiškesni mokymo (si) 

būdai.
• Nuotolinis mokymas pareikalavo daugiau laiko sąnaudų, sveikatos ir emocijų.
• Sėkmingam mokymui trukdė kai kurių mokinių nepagarbus elgesys.
• Daugiau seminarų, kuriuose būtų galima tobulinti mokymą panaudojant IT.



Išvados (2)

• Ugdymo procese naudoti mišrų mokymo būdą, t.y. darbą 
klasėje ir virtualias užduotis.

• Kelti kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo srityje.
• Visi mokytojai ir mokiniai naudotų pasirinktą mokymo (si) 

platformą.
• Mokyti ugdytinius labiau pasitikėti savimi, nebijoti vaizdo 

virtualiose pamokose.
• 85 % mokytojų mokumą nuotoliniu būdu įvertino gerai.



Šiais XXI-ojo amžiaus technologijų laikais mes turime daug 
galimybių - gausu informacijos internete, interaktyvūs jos 
pateikimo būdai, galimybė palaikyti ryšį įvairiomis komunikacijos 
priemonėmis - garsu, raštu ir vaizdu. 

Mokymas (is) nuotoliniu būdu nėra absoliuti naujovė, tačiau jo 
organizavimas reikalauja kūrybiškumo ir naujų įgūdžių.


