
I-OS NUOTOLINIO MOKYMO PROCESO  SAVAITĖS ANALIZĖ 

 

1. Dažniausiai naudojamas pamokos vedimo būdas mišrus (asinchroninis) : 40 proc. pamokos sudaro 

vaizdas/garsas, likusius 60 proc. savarankiškas darbas ir mokytojo  atsakymai/paaiškinimai  į 

mokinių klausimus. Tai būdinga  ir dirbantiems su pradinėmis klasėmis.  

2. Pagrindinės  naudojamos programos: Discord, Eduka,  Tamo,  pradinėse klasėse Zoom. Tada eina 

papildomos  dėl esamų ten užduočių, dėl blogo ryšio ar vaizdo kokybės: Ema, egzaminatorius, 

messenger, viber. Reflectus, quizz. com, MyElt - naudoja užsienio kalbų mokytojai, IV- go –histo –

istorijos. 

3. Vertinimas vyrauja kaupiamasis, mokytojai pasako, už kurią užduotį bus vertinami, prideda 1 

kaupiamąjį tašką už atliktas užduotis . Tiek vaikai, tiek tėvai su vertinimu supažindinti. 

4. Lankomumas: 5-8 klasės 100 proc. lanko pamokas. I-IV gimnazijos klasės mokiniai lanko  įvairiai: yra 

ir 50, ir 75, ir 100 proc. Kaip visada, nelygu koks dalykas, koks mokytojas, kokie laukia darbai , 

atsiskaitymai.   

5. Patyčios:  fiksuotas vienas atvejis, keli atvejai dėl necenzūrinių žodžių. Matoma, jog vaikai mokosi 

kultūringo elgesio viešoje erdvėje, dauguma mokytojų nesusidūrė nei su necenzūriniais žodžiais, nei 

su patyčiomis.  

Mokinių elgesys pamokoje:  

 susirašinėja su draugais; 

 mažesnieji sunkiai orientuojasi  virtualiose progamose; 

 rašo mokytojoms žinutes įvairomis kalbomis: kinietiškai, ispaniškai, japoniškai;  

 pastebima, jog darbas su kompiteriu jiems daugiau pramoga, nei pamokos įrankis. 

6. Trukdžiai: 

 edukacinių platformų ryšio trukdžiai; 

 pašaliniai garsai pamokose (šeimos barniai, lojantys šunys ir pan.); 

 esant blogam ryšiui, žinučių rašymas užima daug laiko; 

 sunku dirbti nematant mokinių reakcijų; 

 reikia daug medžiagos daryti pačiam; 

 sunku (užsienio kalbos mokytojams) patikrinti mokinių kalbėjimo įgūdžius, atlikti klausymo 

testus; 

 sunku tikrinti fotografuotus darbus; 

 visų sunkiausia nepasimesti mokytojui tarp visos dienos mokinių atsiųstų darbų 

7. Nuotolinio mokymo pliusai: 

 mokiniai noriai lanko pamokas; 

 mokiniai mandagūs, mielai aiškina draugams; 

 galima skirti užduočiai tiek laiko, kiek reikia mokiniui; 

 ugdomi savarankiško darbo įgūdžiai, sąmoningumas, atsakomybė; 

 keičiasi mokinių požiūris į mokslą; 

 Štai ką galvoja mokiniai: 

 ilgas sėdėjimas prie kompiuterio akivaizdžiai kenkia mokinių savijautai; 

 paskiriamos užduotys Eduka platformoje nėra pritaikytos, nes parašius sakinio gale tašką ar 

pradėjus sakinį didžiąją/mažąją raide, Eduka dažnai atmeta atsakymą, net jei jis yra geras, tiesiog 

yra parašytas kitu būdu; 

 kartais sunku susikalbėti per Discord, nes stringa serveriai; 

 gana lengva komunikuoti su mokytojais, jei iškyla nesklandumų - viską suderiname su mokytojais; 



 šiuo metu ugdymas vyksta sklandžiai ir žymiai geriau, negu tikėjausi;  

 vienintelis minusas, kad tikslieji mokslai 100% nukenčia, nes nematyti mokytojo paaiškinimo lentoje 

ir suprasti viską pačiam praktiškai yra nerealu. Stengiuosi ir mokausi labai nuoširdžiai, bet chemijos, 

matematikos kurso išeiti ir suprasti nesugebėsiu. 

 

Problemos, su kuriomis susiduria mokiniai: 

 

Ar mokiniai mokosi? 

 

 



AČIŪ VISIEMS UŽ KANTRYBĘ, PASTABAS, PUIKŲ DARBĄ! 

VISI JŪS NUOSTABŪS, VISI STENGIATĖS. 

VISKĄ MES KARTU IŠGYVENSIM! 

 

 


