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Anketos pildymas nuo 2021-02-04 iki 02-10 dienos

Anketoje 6 punktai, iš kurių 2 laisvai pildomi



1. Aš domiuosi ir įsitraukiu į vaiko (paauglio) 
nuotolinio mokymosi procesą.
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Kartais pasiteirauju, kaip sekasi ir paskatinu.

Ne, manau, tai vaiko (paauglio) asmeninė
atsakomybė.

Taip, visuomet aptariame rezultatus ir
procesą.



2. Kaip vertintumėte mokyklos darbą 
nuotolinio mokymosi laikotarpyje?



3. Pakomentuokite, kodėl pasirinkote tokį 
mokyklos darbo nuotolinio mokymosi laikotarpyje 
vertinimą

• Esant tokiai situacijai, visiems ramiau kai turime kuo mažiau kontaktų. 
Vaikas kaip ir visi mokosi nuotoliniu būdų, pastebėjau, kad vyksta ne 
tik teorija, tačiau užduotis atlieka pagal nurodymus. Tačiau minusas 
tai, kad nuotoliniu būdu, laiku neprisijungus ar kažko nesupratus 
reikia rašyti, teirautis, laukti atsakymo...

• Todėl kad vaikas pats skambina mokytojui kur jam kyla kokie nors 
neaiškumai ir pats rūpinasi

• Be mokytoju blogai mokintis gali vaikai

• Visuomet yra galimybė gauti pagalbą, susisiekti su mokytojais



4. Pasidalinkite savo pastebėjimais apie savo vaiką 
(paauglį) nuotolinio mokymosi laikotarpyje šiose 
srityse
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Mano vaiko (paauglio) nuotaika
pagerėjo

Mano vaikas (paauglys) turi
pakankamai daug laisvo laiko

Mano vaikui (paaugliui) trūksta
motyvacijos

Mano vaiko (paauglio) emocinė
būsena nepakitus

Mano vaikas (paauglys) noriai
kalba apie savo mokslus

Visiškai sutinku

Sutinku

Nei sutinku nei nesutinku

Nesutinku

Visiškai nesutinku



5. Kokios pagalbos Jums ir Jūsų vaikui 
(paaugliui) šiuo metu reiktų? 
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Šiuo metu pagalbos nereikia

Mokytojų

Administracijos

Psichologo

Soc.pedagogo



Jūsų pastebėjimai ir įžvalgos

• Pastebėjau, jog nusimušė nuo rėžimo, kartais pritingi

• Gal ir neblogai tas nuotolinis, vaikas turi savarankiškai rūpintis savo 
ateitimi ir žiūrėti į priekį o ne atgal.

• Susirūpina pats mokinys savo savarankiškumu ir gali daryti išvadas 
kam reikalingas mokslas

• Geri mokytojai aciu jums

• Tingi mokytis, mokykloje vistiek daugiau disciplinos

• Norėčiau kad greičiau baigtųsi karantinas


