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TIKSLAS

• Išsiaiškinti nuotolinio mokymo sėkmes ir iššūkius įsivertinant ir 
planuojant gimnazijos veiklą. 



11-12 kl. apklausoje dalyvavo 5 (17,24 %) 
respondentai:

Mokiniai

IIIa - 16
Iva - 13

Viso: 29

1. Kurioje klasėje mokosi Jūsų vaikas?

IIIa -3(60%)

IVa- 2(40%)



2. Kaip vertintumėte nuotolinio mokymo(si) aplinką 
Microsoft Teams?



3. Kaip vertinate el. dienyno Veritus panaudojimą 
nuotoliniam mokymui(si)?



4. Kaip dažnai prisijungiate prie el. dienyno?



5. Ar pakankamai aiškus pasiekimų vertinimas el. 
dienyne? Kokių turite pasiūlymų dėl vertinimo?

• Nu manau viskas gerai

• Vertinimas yra aiškus, mokytojai visada pasako ir paaiškina kodėl kiek 
kas gavo.

• Aiškus.

• Ne visada galima matyti įkeltas užduotis ir failus, reikia nuolat tikrinti. 

• Lietuvių kalbos būtų gerai jei ištaisytų bent per savaitę ir įvertintų 
pristatymus pažymiu. Dabar kai pažymiai surašomi daugiau kaip po 
mėnesio ir iš genėtinai sudėtingų darbų bendras - tada pasidaro 
neaišku ką pataisyti, kur patobulėti ir ar iš vis čia jų pažymiai. Tai 
svarbu, nes juk reikės laikyti egzaminą. 



6. Kaip vertintumėte nuotolinio mokymo(si) kokybę? (1 -
labai blogai; 5 - labai gerai)





8. Kuris mokymo(si) būdas Jūsų vaikui priimtiniausias?



9. Nuotolinio mokymo(si) metu mokymo(si) krūvis:



10. Ar pakako informacijos apie nuotolinį mokymą(si) 
mokykloje?



11. Įvardinkite, kokie nuotolinio mokymo(si) aspektai, 
Jūsų nuomone yra sėkmingi

• Manau namie mokintis yra geriau negu mokykloje, aišku tai reikėtų pradėti 
nuo pirmos klases mano manymu, labai po kažkiek laiko pradeda dingti 
motyvacija nes bent karantino metu viskas tapo kaip rutina, labai nuobodi 
ir vienoda rutina.

• Su kiekvienu mokytoju yra galimybė susisiekti ir esant poreikiui individualiai 
po pamokos galima aptarti įvertinimus ir kaip galima būtų juos pagerinti.

• Gerai susisteminta mokymosi medžiaga.

• Mokytojų prieinamumas pagal poreikį, skiriamas didesnis dėmesys visiems 
dalykams be išimties 

• Kai suteikiamas savaitės planas tada galima planuoti savo laiką kada ir ką 
atlikti. 



12. Kaip manote, koks yra didžiausias nuotolinio 
mokymo(si) privalumas?

• Dirbti prie kompiuteriu bei galėjimas laisvai dėstyti kada ka tu turi 
pasidaryti 

• Savarankiškumas, užduočių įvykdymas nurodytu laiku.

• Daugiau savarankiško mokymosi.

• Nereikėjimas važiuoti į mokyklą :) 

• Suteikia labai daug savarankiškumo, perskaito daug literatūros tam, 
kad galėtų atsakyti į klausimus, tuo būdu labiau įsigilina į tą temą, kuri 
yra užduota, išmoksta daugiau negu pamokose mokykloje. 



13. Jūsų įžvalgos, pastebėjimai, pasiūlymai dėl 
nuotolinio mokymo(si) tobulinimo mūsų gimnazijoje.

• Kai kurie mokytojai įkelia darbą kuri reikia įkelti, o kai kurie įrašo 
tiesiog i pamokos darbas laukeli ir nesimato ar ką įrašo ar ne, 
prasileidau ne viena dutke dėl šito

• Pradžia nuotolinio mokymosi buvo pilna iššūkių ir tai yra normalu, 
tačiau vis dėl to norėtųsi jog visos pamokos būtų vaizdo.

• Didesnio pedagogų įsitraukimo į mokymo procesą.

• Džiaugiuosi daugelio mokytojų pasiekimais per tokį trumpą laikotarpį. 



14. Kaip vertinate žemiau išvardintų mokomųjų dalykų 
nuotolinį mokymą (1 - labai blogai; 5 - labai gerai)
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1 - labai blogai 2 - blogai 3 - nei blogai, nei gerai 4 - gerai 5 - labai gerai Neturiu nuomonės


