
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) APKLAUSOS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

 

Anketavimas vykdytas 2020-12-01–2020-12-07 dienomis. Apklausoje dalyvavo 39 mokytojai, 

122 mokinių tėvai ir 363 I–IV klasių mokiniai. 

 

 

Nuotolinio mokymo(si) laikotarpiui vis besitęsiant, norime ir siekiame, kad ugdymas gimnazijoje 

vyktų kuo sklandžiau ir kokybiškiau. Tikime, kad ne viskas pavyksta taip puikiai, kaip norėtųsi, tačiau Jūsų 

aktyvus įsitraukimas ir dalyvavimas apklausoje – tai galimybė išsigryninti problemines sritis. 

Tėvų išskiriamos probleminės sritys:  

• Kylantys dalykinių konsultacijų susiderinimo sunkumai (prasilenkiantis mokytojų ir mokinių 

grafikas). 

• 65 proc. apklausoje dalyvavusių tėvų mano, kad mokytojų naudojamos priemonės pamokų 

metu iš dalies yra pakankamos siekiant užtikrinti kokybišką žinių perteikimą mokiniui 

(reikalinga rašytinė pamokų metu pateikta medžiaga, kurios nėra vadovėlyje). 

• Sunkumai susitariant dėl atsiskaitomųjų darbų perrašymo. 

• 47 proc. tėvų pastebi sunkumus, kylančius vaikams bendraujant su mokytojais (ne iki galo 

išaiškinta pamokų medžiaga, techniniai nesklandumai, apsunkinantys komunikavimo 

procesą). 

• Nuotolinio mokymosi metu 30 proc. tėvų pastebi kylančią vaikų įtampą, 36 proc. – nuovargį. 

• 52 proc. pastebi, kad vaikų mokymosi motyvacija yra dalinė (neįvykstančios pamokos, 

jaučiama įtampa, išsibalansavęs dienos rėžimas, mokymasis tampa nuobodus, grįžtamojo 

ryšio iš mokytojų stoka). 

 

Mokinių išskiriamos probleminės sritys: 

• 71 proc. apklausoje dalyvavusių mokinių mano, kad pamokų metu pateikiama medžiaga yra iš 

dalies suprantama ir aiški. 

• 77 proc. mokinių susiduria su ne iki galo produktyviai išnaudotu pamokos laiku. 

• Apie 50 proc. mokinių mano, kad pamokų metu užduodamų darbų ir namų darbų krūvis per 

didelis (trūksta laiko rašant atsiskaitymus, didelis užduočių, rašto darbų kiekis). 

• 47 proc. mokinių susiduria su sunkumais tariantis dėl darbų perrašymo. 

• Pateikiant darbus ar kitus atsiskaitomuosius darbus neretai susiduriama su techniniais 

neklandumais, nespėjama jų atlikti per nurodytą laiką. 

• 57 proc. apklausoje dalyvavusių mokinių mano, kad susiduria su pavieniais sunkumais 

bendraudami su mokytojais (techninės kliūtys, trukdančios susikalbėti, nesusikalbėjimas, 

netikėjimas pateikiamomis mokinių priežastimis, susijusiomis su darbų pateikimu ar kitais 

mokymosi momentais). 

• Daugiau nei 50 proc. mokinių, mokydamiesi nuotoliniu būdu, patiria stresą, įtampą ir jaučia 

nuovargį. 

 

Mokytojų išskiriamos probleminės sritys: 

• 44 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų mano, kad priemonių, skirtų kokybiškai perteikti 

mokymosi medžiagą mokiniams, pakanka iš dalies (intensyvus ruošimasis pritaikant medžiagą 

prie elektroninės versijos, trūksta / nėra sukurta skaitmeninių dalykų priemonių). 

• Kylantys sunkumai dėl mokinių pamokų lankomumo (informavimo apie nedalyvavimą 

nebuvimas, dažnas atskirų mokinių pamokų praleidinėjimas). 

• 39 proc. mokytojų susiduria su mokiniams kylančiais sunkumais pateikiant namų darbus ar 

kitus atsiskaitomuosius darbus (techninės kliūtys). 



• 39 proc. mokytojų susiduria su sunkumais bendraudami su mokiniais (sunkumai įprantant 

jungiantis kameras, piktnaudžiavimas bandant darbą perrašyti kelis kartus, bandymai pakeisti 

taisykles, susitarimus). 

• 40 proc. mokytojų, dirbdami nuotoliniu būdu, jaučiasi pavargę. 

 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Nuotolinio mokymo(si) metu susiduriama su visapusiais techninių nesklandumų momentais, kurių 

kyla pamokų metu, atliekant namų darbus ar kitus atsiskaitomuosius darbus, juos pateikiant, tad kviečiame 

visus supratingai ir geranoriškai pažvelgti į kylančius šiuos nesklandumus. Tačiau, norint tai įgyvendinti, tarp 

mokytojų ir mokinių turi būti puoselėjami pasitikėjimu grįsti santykiai, kurie neįmanomi naudojantis situacija 

ar baiminantis nesąžiningumo akimirkų.  

Įvardytais emociniais sunkumais, kylančiais nuotoliniu būdu, pasidalykite su gimnazijoje dirbančiais 

specialistais, kurie pasirengę Jums padėti ar, esant poreikiui, nukreipti tikslingos pagalbos link. 

 

Gimnazijos daromi žingsniai: 

• Su apklausų rezultatais supažindinti visi gimnazijos bendruomenės nariai; 

• Vykdytas administracijos ir mokytojų pasitarimas aptariant problemines sritis ir jų tobulinimą;  

• Nuo 2021 m. sausio mėn. planuojami gimnazijos psichologės apsilankymai klasės valandėlėse 

streso įveikos tema; 

• Tobulinti nuotolinio mokymo(si) tvarką, atsižvelgiant į apklausos rezultatus. 

 


