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Dalyvavo:

87%

13%

Dalyvavo (53)

Nedalyvavo (8)



Su kokiomis problemomis susiduri mokydamasis nuotoliniu būdu? 

22%

14%

40%

24%

Tekstinis atsakymas

Trūksta savarankiško

mokymosi įgūdžių

Stinga valios ir mokymosi

motyvacijos

Trūksta dialogo su

mokytojais



Tekstinis atsakymas

• Sunku suprasti pamoką, daug laiko dirbu savarankiškai.

• Reikia daugiau pagalbos.

• Trūksta laiko viską padaryti.

• Trūksta bendravimo.

• Nesusiduriu su problemomis.



Kuris mokymo (-si) būdas Tau priimtiniausias?

36%

26%

22%

16%
Kai vykdomos tiesioginės vaizdo

pamokos ir skiriamos užduotys.

Kai vaizdo pamokos būna įrašytos

ir skiriamos savarankiškos

užduotys.

Kai pateikiamos savarankiškos

užduotys vadovėliuose ir pratybose.

Kai derinamos skaitmeninės

užduotys su užduotimis

vadovėliuose ir pratybose.



Mokymosi krūvis:

38%
54%

8% Skiriamų užduočių kiekis

tinkamas ir jų nėra per daug.

Skiriama per daug užduočių

Skiriamos per sunkios

užduotys



Kiek laiko per dieną skiri mokymuisi?

29%

40%

23%

8%

1-2 val.

3-4 val.

5-6 val.

7 val. ir daugiau



Kokios pamokos dabar, mokantis namuose, tau patinka labiausiai? 
(pasirink vieną arba kelis iš variantų)
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Kaip atlieki užduotis? (galimi keli atsakymai)

67 %

37 %

13 %

20 %
Dažniausiai atlieku

savarankiškai

Užduotis padeda atlikti

tėvai ir kiti šeimos nariai

Konsultuojuosi su

mokytoju

Su klasės draugų

pagalba



Sportas stiprina sveikatą, gerina smegenų veiklą ir emocinę savijautą. 
Ar pavyksta išlaikyti fizinį aktyvumą, vykstant nuotoliniam mokymuisi?  

(keli galimi atsakymai)

49%32%

19%
Taip, esu aktyvus ir sportuoju

Taip, sportuoju 2 – 3 kartus per 

savaitę, sistemingai atlieku 

mokytojo skirtus pratimus ir 

užduotis.

Ne, nepatinka judrus gyvenimo

būdas



Kokia nuotolinio mokymosi įtaka tavo emocinei būklei? 
(galimi keli atsakymai)

23%

17%

29%

31%
Sekasi gerai

Jaučiu stresą

Jaučiu nuovargį

Sunku susikaupti



Jei iškiltų problemų, su kuo pasitartum?

38%

15%

25%

1%0%

21%

Su šeima

Su klasės auklėtoju

Su mokytoju

Su socialiniu pedagogu

Su psichologu

Su draugais



Ar turi ir laikaisi dienotvarkės?

70%

30%

Taip

Ne



Kuris mokymosi būdas tau priimtinesnis? 

82%

18% Tradicinis, kai eini į mokyklą

Nuotolinis, kai mokaisi namuose



Kokių turėtum pasiūlymų, pastebėjimų? 

• Na, mokykloje daug lengviau, nes bendraujame su mokytojais, o namie sunku susikaupti.

• Yra labai sunku pačiam išsiaiškinti, kai esi pripratęs, kad mokytojas šalia ir visada padeda.

• Sekasi neblogai, tačiau vis tiek geriau realus bendravimas.

• Šiek tiek yra sunkumų, būna sunkesnių dienų, norėčiau daugiau bendravimo su mokytojais.

• Manau, reikėtų ilgesnio laikotarpio darbams atsiskaityti.

• Kartais užduotys per sunkios.

• Mažiau užduočių. 

• Pasiūlymų ir pastebėjimų nėra.

• Greičiau sugrįžti į mokyklą.

• Greičiau vasara ateitų.



IŠVADOS:

1. Mokantis nuotoliniu būdu mokiniams stinga valios ir mokymosi motyvacijos.

2. Priimtiniausios - tiesioginės ZOOM pamokos.

3. Mokinių nuomone, jiems skiriama per daug užduočių (būna per sunkios), tačiau mokymuisi jie 

įprastai skiria tik 3 – 4 valandas.

4. Labiausiai patinka: matematika, gamta/biologija, lietuvių k., IT, anglų k., istorija.

5. Užduotis dažniausiai atlieka savarankiškai.

6. Mokiniai yra aktyvūs ir sportuoja.

7. Emocinė būsena: sunku susikaupti ir jaučiamas nuovargis.

8. Iškilus problemoms, mokiniai dažniausiai tartųsi su šeima ir mokytojais.

9. Dienotvarkės laikosi dauguma mokinių (2/3).

10. Priimtiniausias – tradicinis mokymasis. 

12. Norėtų, kad greičiau ateitų vasara ir nebereikėtų mokytis.



AČIŪ

UŽ  ATSAKYMUS


