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Tyrimo tikslas ir uždaviniai

Tikslas – įvertinti mokinių emocinę savijautą nuotolinio darbo metu.

Uždaviniai:

1. Atlikti mokyklos mokinių internetinę apklausą apie jų emocinę 
savijautą;

2. Atlikti mokyklos tėvų internetinę apklausą apie jų vaikų emocinę 
savijautą.



Dalyviai

• Tyrime iš viso dalyvavo 97 (55,7 proc. mergaičių ir 44,3 proc. 
berniukų) mokiniai bei 138 tėvai (pusė iš jų aptarė savo sūnus, o kita 
pusė - dukras).

PASTABA: kadangi tyrime dalyvavo pusė arba mažiau kiekvienos klasės mokinių, todėl rezultatai apibendrinti,
pateikiama bendra tendencija.



Mokinių apklausos rezultatai



Kaip dažniausiai jautiesi mokydamasis 
nuotoliniu būdu?
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Kas sunkiausia nuotolinio mokymosi metu?
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Kas sunkiausia nuotolinio mokymosi metu?
Kita:
• „Nesusitinku su klase gyvai“;

• „Per anksti prasideda pamokos“;

• „Labai ilgai sėdžiu prie kompiuterio“;

• „Anksti prasideda pamokos“;

• „Trūksta bendravimo su draugais“;

• „Nenorėčiau, kad mokytoja striginėtų. Tai kenkia mokslams“;

• „Labai stringa internetas“;

• „Nuolatos žiūrėti į ekraną“;

• „Mokykloje lengviau mokintis, namuose sunkiau“.



Įvertink nuotolinį mokymąsi 
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Su kokiais bendravimo sunkumais susidūrei?
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Su kokiais bendravimo sunkumais susidūrei? 
Kita:
• „Per internetą sunku bendrauti“;

• „Zoome noriu kažką pasakyti ar atsakyti, bet kiti vaikai aplenkia, nes 
nesilaiko tvarkos, neišjungia mikrofonų“;

• „Nėra su kuo bendrauti“;

• „Nelabai įmanoma išreikšti per žinutes ką rašai, geriau pasakyti gyvai“;

• „Nesusitinku su draugais, sunkiau bendrauti internetu“;

• „Negaliu susitikti su draugais per karantiną ir tai man yra sunku“;

• „Per karantiną negaliu susitikti su draugais ir tai yra sunkoka“;

• „Trūksta veiklos be draugų“;

• „Labai noriu su klasiokais, draugais bendrauti gyvai“.



Kokią pagalbą norėtum gauti iš mokyklos 
psichologo?
• Atsakymų kategorijos:

• Emocijų valdymo įgūdžių gerinimas– 10,3 proc.

• Individualių konsultacijų poreikis – 4,1 proc.

• Kita – 12,4 proc.

• Pagalba nereikalinga – 29,9 proc.

• Neatsakė – 43,3 proc.



Mokinių apklausos išvados

• Įprastai, nuotolinio mokymosi metu, mokiniai jaučia teigiamus jausmus –
saugumą, ramybę, pasitikėjimą savimi bei energingumą, tačiau nemaža 
dalis - nuovargį. 

• Beveik pusė apklaustų mokinių nesusiduria su jokiais nuotolinio mokymosi 
sunkumais.

• Net 35 proc. mokinių yra prieš nuotolinį mokymą(si). 

• Daugiau nei pusė respondentų nepatyrė bendravimo sunkumų.

• Atsirado didesnis poreikis emocijų valdymo įgūdžių gerinimui. 



Tėvų apklausos rezultatai



Kaip dažnai nuotolinio mokymosi metu Jūsų 
vaikas jaučiasi:

Beveik visada Dažnai Kartais Retai Niekada

Saugus, ramus 47,1 39,1 10,1 2,2 1,5

Pasitikintis 
savimi

29 37,7 23,9 7,3 2,2

Žvalus, 
energingas

18,8 45 28,3 7,3 0,7

Vienišas 2,9 11,6 44,2 27 14,5

Pavargęs 2,2 19,6 60,1 16 2,2

Susierzinęs 3,6 14,5 57,3 20,3 4,4

Nepatenkintas 3,6 10,2 57,3 26,1 2,9

PASTABA: lentelėje pateikiami procentai



Jūsų vaikas pamokose dalyvauja:
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Su kokiais sunkumais susiduria Jūsų vaikas 
nuotolinio mokymosi procese?
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Su kokiais sunkumais susiduria Jūsų vaikas 
nuotolinio mokymosi procese? Kita:
• „Techninės kliūtys“;

• „Labai pabosta, jei vyksta pamokos tik iš vadovėlių“;

• „Vaikui trūksta realaus bendravimo. Vaikas nepastebimas pamokų 
metu“;

• „Gal trūksta kartais susikaupimo, kartais būna išsiblaškęs“;

• „Labai didelis triukšmas pamokų metu“;

• „Trūksta individualaus dėmesio nesupratus užduočių, bet tai 
kompensuoti turime galimybę mes patys“;

• „Kartais pamokų metu mintys nukrypsta kitur“;

• „Negali dalyvauti būreliuose, papildomose gabių vaikų programose, 
nori daugiau žinių“.



Kas dažniausiai padeda vaikui susidūrus su 
mokymosi sunkumais?
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Su kokiais trukdžiais susiduria Jūsų vaikas 
mokydamasis namuose?
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Su kokiais bendravimo sunkumais susidūrė 
Jūsų vaikas?
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Su kokiais bendravimo sunkumais susidūrė 
Jūsų vaikas? Kita:
• „Pasiilgo "gyvo" bendravimo, bet spėja visi pabendrauti nuotoliniu 

būdu prisijungę šiek tiek anksčiau, prieš pamoką“;

• „Sumažėjo noras aktyviai veiklai lauke, pasivaikščiojimai, mankštai“;

• „Vaikui trūksta gyvo bendravimo, plepėjimo su draugais ir gyvų 
susitikimų, žaidimų. Labai trūksta gyvo bendravimo su mokytoja. Nors 
mokytoja labai stengiasi, kad visi dėmesio gautų, tačiau per 
kompiuterį ne tas pats, kas gyva“;

• „Tiesiog atrodo, kad blogėja bendravimo įgūdžiai, kadangi mažiau 
bendrauja“;

• „Susidūrimas su skirtingomis vertybėmis veda prie vaiko asmenybės 
suskaldymo. Manau tai svarbiausia priežastis šiandieninių problemų“.



Kaip manote, kas galėtų pagerinti Jūsų vaiko 
emocinę būseną?
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Kaip manote, kas galėtų pagerinti Jūsų vaiko 
emocinę būseną? Kita:
• Išryškėjo dar 3 naujos kategorijos:

• Grįžimas į mokyklą – 11,6 proc.

• Tiesioginis bendravimas su draugais – 8 proc.

• Kita – 5 proc.



Kokių psichologo vedamų užsiėmimų 
norėtumėte?
• Tarpasmeninių santykių gerinimas (tėvai-vaikai; vaikai-vaikai) (6,5 

proc.)

• Emocijų valdymas (8,7 proc.)

• Pasitikėjimo savimi stiprinimas (3,9 proc.)

• Motyvacija mokytis (5,8 proc.)

• Kita (12,3 proc.)

• Nereikia (10,9 proc.)

Neatsakė 51,9 proc.



Tėvų apklausos išvados

• Net 70 proc. tėvų mano, kad jų vaikai nuotolinio darbo metu jaučiasi 
saugūs, ramūs, pasitikintys savimi bei žvalūs ir energingi.

• Beveik pusė (47,8 proc.) tėvų tikisi didesnės mokytojų pagalbos. 

• Beveik pusė (47,1 proc.) tėvų nurodo, kad turi visas reikalingas sąlygas 
nuotoliniam mokymuisi.

• Pagrindinis psichosocialinis sunkumas yra sumažėjęs draugų ratas. 

• Tėvai tikisi daugiau neformalaus bendravimo su mokytoja. 



Rekomendacijos

• Kartais, pertraukų metu, palikite įjungtą Zoom programą, kad vaikai galėtų 
pabendrauti. 

• Nepamirškite skirti fizinio aktyvumo reikalaujančias užduotis. 
• Siekite bendrų rezultatų (pvz., per dieną kiekvienas turi suvaikščioti bent 5 

tūkst. žingsnių, per dieną padėti 5 skirtingiems žmonėms ir kt.)
• Skatinkite pozityvumą. Galbūt vis kitas mokinys gali pasiruošti pasakyti 

juokelį, parodyti rastą juokingą užrašą ir pan. 
• Perleiskite tam tikras atsakomybes tėvams: elgesys nuotolinėje pamokoje, 

pagarba mokytojui ir draugams ir kt.
• Priimkite faktą, kad tėvai reikalaus daugiau pagalbos nei įprastai, tačiau 

nepamirškite nusistatyti aiškių ribų.
• Kiek įmanoma kontroliuokite vykstančius pasikalbėjimus: išjunkite garsus, 

chat sistemą. Platformą apribokite tiek, kad vaikai galėtų rašyti tik Jums. 
NEPAMIRŠKITE ASMENINIO LAIKO BEI SAVO LAISVALAIKIO!


