
SUP mokinių ugdymo 

nuotoliniu būdu 

apklausos rezultatai.
Mokytojų nuomonė

2021 m. 



Demografiniai duomenys

 Apklausa vykdyta: 2021 m. balandžio mėnesį;

 Dalyvavo 18 mokytojų:

 Lietuvių  k. ir literatūros 3;

 Anglų k. 3;

 Istorijos 2;

 Biologijos 2;

 Matematikos 2;

 Geografijos 2;

 Informacinių technologijų;

 Chemijos;

 Fizikos;

 Rusų k.;



Ar sunku mokyti SUP mokinius nuotoliniu būdu?

Taip
61%

Ne
33%

Abu
6%

Taip, nes:

 Pasyviai dalyvauja ugdymo procese:

 „Ne visada dalyvauja pamokoje, ne visada girdi, nori išvengti kai kurių užduočių“; „Dažniausiai šie 

mokiniai nebendrauja, neatsako į jiems užduodamus klausimus, todėl sunkiau suteikti jiems reikiamą 

pagalbą“;

 Reikalinga individuali pagalba:

 „Jiems paprastai reikalinga individuali pagalba“; „Tokiems mokiniams labai svarbus yra asmeninis 

kontaktas su mokytoju, kuris motyvuoja, dabar gi šie mokiniai per auklėtojas perduoda prašymus jų 

neklausinėti žodžiu ir aš realiai nežinau, kaip tiems mokiniams sekasi, nes virtualiai atliktos užduotys lyg ir 

rodo jų dalyvavimą ugdymo procese, bet kiek yra įdėta susidomėjimo, kiek savarankiškumo, aš nežinau“;

 Trūksta gyvo kontakto:

 „Sunkiau bendrauti su mokiniu, kai jo nematai“; „Nematai reakcijų“;

 Motyvacijos stoka:

 „Jie nėra motyvuoti“; „Sunku skirti reikiamą dėmesį, vaikų motyvacijos mokytis stoka“;

 Techninės kliūtys:

 „Ne visada gali kalbėti dėl foninio triukšmo namuose, nes visada veikia kamera su mikrofonu“; „Ne visada 

įmanoma parodyti pavyzdžius, kaip sudaroma taisyklė“; „Dėl informacinių įgūdžių stokos ne visada 

prisijungia, sunkiai randa aiškinamąją ir video medžiagą, pateiktas užduotis“;

 „Kai kuriems reikia tobulinti raidžių rašymo įgūdžius. Yra mokinė nenorinti kalbėti prie klasės 

(nekalbėjo ir realiose pamokose)“;



Ar sunku mokyti SUP mokinius nuotoliniu būdu?

Taip
61%

Ne
33%

Abu
6%

Ne, nes:

 Mokiniai dirba kartu su kitais:

 „Darbas vyksta kartu su visais mokiniais“; „Juos 

mokau kartu kaip ir visus kitus mokinius, tik 

diferencijuoju namų darbų ir atsiskaitomųjų 

darbų užduotis“;

 Mokiniai aktyviai dalyvauja ugdymo procese:

 „Dauguma mielai bendrauja- paskaito, pakartoja, 

stengiasi atsakyti į klausimus“; „Mokiniai 

dalyvauja visose pamokose, laiku atsiskaito 

darbus“; „Supranta, kas kalbama. Klausimus 

atsako, uždavinius išsprendžia“; „Mokinė labai 

atsakinga, kruopščiai dirba, o ir IT technologijos –

praktiškai vienintelė priemonė, leidžianti mokytis 

turint tokius spec. Poreikius“;



Išvados

1. Didesnė dalis mokytojų susiduria su sunkumais, ugdydami SUP mokinius 

nuotoliniu būdu. 

2. Mokytojai susiduria su:

1. vaikų motyvacijos sunkumais, 

2. techninėmis kliūtimis, 

3. susiaurėjusiomis galimybėmis pastebėti ir suprasti vaiko poreikius ir teikti 

individualią pagalbą.

3. Kai kuriose pamokose vaikai aktyviai dalyvauja ugdymo procese, kai kuriose 

pasyviai.



Kaip stiprinate SUP mokinių mokymosi motyvaciją, mokant 

nuotoliniu būdu?

Pagyrimais
50%

Pažymiais
25%

Individualūs 
pokalbiai

12%

Kita
13%

Kita:

 „Tik jiems skirtos 

nuolaidos, tokios, 

kaip pailgintas 

atsiskaitymo laikas“;

 „Skatinu dirbti 

kiekvieną pagal 

sugebėjimus, 

stengiuosi nerašyti 

neigiamų pažymių“; 



Išvados

1. Didžioji dalis (63%) mokytojų naudoja pozityvius skatinimo metodus 

(pagyrimus, sąlygų pritaikymą prie individualių gebėjimų).

2. Taip pat plačiai naudojama (37%) skatinimas pažymiais ir individualūs 

pokalbiai. Siekiant įvertinti jų naudą mokinių motyvacijai reikalingas platesnis 

tyrimas, siekiant išanalizuoti, kiek šie metodai:

1. pozityvūs;

2. orientuoti į ateitį;

3. konkretūs;



Kokius ugdymo metodus Jūs dažniausiai naudojate 

dirbdami su SUP turinčiais mokiniais?

Ugdymo 
individualizavim

as
35%

Naudojimasis 
teikiama 
pagalba, 
atramine 
medžiaga

22%

Mokymas(is) 
bendradarbiauj

ant, grupinis 
darbas

8%

Tradiciniai 
mokymo būdai

27%

Individuali 
pagalba

6% Kita
2%

Nenaudoju jokių 
metodų

0%

Kita:

 „Video, garso 

įrašai, darbas 

porose, klasės 

draugų pagalba, 

minčių lietus.“ 



Išvados

1. Didžioji dalis mokytojų (73%) taiko specifines metodikas, dirbdami su SUP 

mokiniais;

2. Dažniau naudojami ugdymo metodai apima medžiagos pritaikymą vaiko 

gebėjimams/poreikiams (individualizavimas, atraminė, papildoma medžiaga).

3. Rečiau naudojami metodai, kurie įtraukia kitus mokinius ar individuali 

pagalba.



Kokius pasiekimo vertinimo metodus taikote SUP 

turintiems mokiniams?

Skatinu apmąstyti, kas 
pavyko pamokoje

20%

Pagal bendrąsias 
mokyklos vertinimo 

nuostatas
26%

Kartais neformaliu 
vertinimu

27%

Spec. Poreikių vaikas 
jautriai reaguoja į 
vertinimus, todėl 

vertinu retai
0%

Taikau autentišką, 
rezultatais pagrįstą 

vertinimą, padedantį 
nustatyti stipriąsias ir 
silpnąsias ugdytinio 
puses bei pagalbos 

poreikį
18%

Kita
9%

Kita:

 „individualiai“; 

 „Pagal ugdymo programą, 

VBE ir MBE vertinimo 

normas, nes renkasi 

egzaminus, kuriems jokių 

išlygų nėra“; 

 „Skiriu dėmesį 

formuojamajam 

vertinimui (sudarau 

sąlygas kalbėti ir klausyti 

- būtinai kalbinu 

kiekvieną pamoką). 

Žymiuosi, kaip mokiniui 

sekasi“; 

 „Pamokos pradžioje 

padėkoju už atliktas ir 

atsiųstas užduotis“;



Išvados

1. Visi mokytojai vertina (nevengia vertinimo) SUP mokinių pasiekimus.

2. Didžioji dalis mokytojų (65%) taiko tokius vertinimo metodus, kurių pagrindas 

yra grįžtamasis ryšys, padedantis identifikuoti stiprybes bei silpnesnes, 

tobulintinas puses/sritis.

 Tai sudaro sąlygas mažinti konkurencijos jausmą bei didinti gebėjimą surasti savo 

unikalumą. Tai, savo ruožtu, padeda patirti sėkmę ir didina motyvaciją mokytis.



Kokios, Jūsų manymu, yra aktualiausios problemos, 

ugdant SUP turinčius mokinius nuotoliniu būdu?

Sunku paskirstyti 
reikiamą dėmesį 
visiems klasės 

mokiniams
32%

Patirties 
trūkumas ugdant 

specialiųjų 
ugdymosi 

poreikių turinčius 
mokinius

22%

SUP vaikų 
motyvacijos 

mokytis 
problemos

35%

Kita
11%

Kita:

 „Individualaus pokalbio vengimas 

ar baimė, nors tai pagalba, o ne 

kritika“; 

 „Ne visi nori jungtis prie 

konsultacijų. Neaišku, ar 

supranta/įsigilina į ištaisyto 

darbo komentarus“; 

 „Jų požiūris, kad Gimnazijos 

VGK nieko nepadarys, ankstesnių 

metų pvz., kad nieko nedirbdami 

baigia mokyklą“; 

 „Specialių, mokinei pritaikytų 

priemonių trūkumus (pvz. 

reljefinių paveikslėlių)“; 



Išvados

1. Mokytojų pastebimi sunkumai beveik tolygiai orientuoti tiek į mokinių 

auditoriją, tiek į mokytojų: 

1. Mokinių motyvacijos stoka (35%);

2. Dėmesio paskirstymas visiems mokiniams (32%);

2. Mokytojai jaučia patirties stoką, dirbant su SUP mokiniais. 



Kaip bendradarbiaujate su SUP turinčių mokinių tėvais?

Konsultuoju ir 
informuoju 
tėvus vaiko 
mokymosi ir 
pasiekimų 
klausimais

8%
Rašau 

elektroninius 
laiškus 

(el.dienyne)
34%

Skambinu 
tėvams arba jie 
skambina man

25%

Nėra būtinybės 
bendradarbiauti

0%

Bendradarbiauju 
su auklėtoja;

21%

Pamokoje 
dalyvauja tėvai

8%

Kita
4%

Kita:

➢ „Bendrauju su tėvais, kurie su 

manimi susisiekia. Patirtis mano 

šiuo klausimu nėra labai gera. 

Teko bendrauti su viena 

skambinusia mama, kuri abejojo 

mano sprendimu laikytis bendros 

tvarkos darbų pateikimui, nors 

vaikas su šia užduotimi puikiai 

susidorojo iki pokalbio ir po jo. 

Turiu pastebėti, kad mano 

mokomi SUP mokiniai dažnai 

labiau linkę kūrybiškai spręsti 

jiems iškilusias technologines 

problemas, ir tėvai net neturi 

supratimo apie jų realius 

technologijų naudojimo 

gebėjimus. Tėvai netiki savo 

vaikais, o ne aš“; 



Išvados

1. Visi mokytojai bendradarbiauja su mokinių tėvais:

1. 67% mokytojų bendrauja tiesiogiai su mokinių tėvais;

2. 21% per auklėtojas;

3. 12% renkasi kitokius būdus.

2. 4% mokytojų susiduria su sunkumais, bendradarbiaujant su tėvais.



Kaip vertinate SUP mokinių pasiekimus?

Kaip ir kitų 
mokinių 
(naudoju 

vertinimą)
29%

Pagal 
individualius 

mokinio 
gebėjimus ir 
pasiekimus

62%

Kita
9%

Kita:

➢ „Jie nėra atleisti nei 

nuo PUP nei nuo 

VBE“;

➢ „Mano dalyką visi 

mano mokomi 

mokiniai išmoksta 4-

6, todėl dažnai juos 

vertinu kaip ir visus 

klasės mokinius, bet 

jeigu užduotys 

sudėtingesnės, jiems 

duodu lengvesnius 

klausimus, nurodau 

mažesnę užduočių 

apimtį arba skiriu 

ilgesnį atsiskaitymo 

laiką“;



Išvados

1. Didžioji mokytojų dalis (62%) vertindami atsižvelgia į mokinių specialiuosius 

ugdymosi poreikius.

2. 38% mokytojų neišskiria SUP mokinių, vertina juos taip, kaip ir SUP neturinčius 

mokinius.



Komentaras

 Šiemet, dirbdama su SUP mokiniais, supratau, kad jiems labai svarbu yra 

dalyko temos dėstymo sistemos nuoseklumas ir aiškus algoritmas. Jei:

 tema po temos kartojasi ta pati ciklo struktūra, 

 aišku, kurios užduotys privalomos, kurios savanoriškai pateikiamos 

vertinimui, 

 aišku, kaip bus vertinama atsiskaitymas, 

jie visada prisijungia ir atlieka tai, kas privaloma. 

 Šie mokiniai labai jautriai reaguoja į teisybė/neteisybė. Jokiu būdu jų 

negalima pervertinti. Nepagrįstas pervertinimas – demotyvuoja. Jie nori, kad 

jiems būtų taikomi kiti standartai, bet vertinimo pagrindas (mano atveju, 

taikomas virtualių testų procentų konvertavimas į pažymį) būtų toks, kaip 

visos klasės.



Apibendrinimas

 Ugdydami SUP mokinius mokytojai derina ugdymo procesą prie vaikų gebėjimų 

ir poreikių. 

 Ugdydami SUP mokinius, dažniausiai mokytojai susiduria su iššūkiais, kurie yra 

susiję su mokinių motyvacijos klausimais bei jų poreikių atpažinimu.



Rekomendacijos

 Motyvacijos didinimui naudoti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį (tai naudinga daryti ir ne SUP 
vaikams). 

 Ekspertai pataria": Kuo svarbus grįžtamasis ryšys? – YouTube

 Vaizdo konferencijos „Kaip užtikrinti kokybišką grįžtamąjį ryšį mokant nuotoliniu būdu?” 
medžiaga – YouTube

 Siekiant įgalinti vaikus išnaudoti savo gebėjimus, motyvuoti juos mokytis, greičiau ir 
efektyviau atpažinti jų poreikius, naudinga taikyti nesmurtinę komunikaciją, empatišką 
klausymąsi, kuris padeda atpažinti tikruosius poreikius, kuriuos patenkinti padeda 
stebimas mokinio elgesys ir emocijos:

 Nesmurtinė komunikacija (NVC) 3/4 | Dr. Maršalas Rozenbergas – YouTube

 Įvadinė dalis: Nesmurtinė komunikacija (NVC) 1/4 | Dr. Maršalas Rozenbergas – YouTube

 Kaip išreikšti savo poreikius bendraujant su kitais žmonėmis. Dr. Julius Neverauskas – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LMoadABXdik
https://www.youtube.com/watch?v=-kUtofRXKhk
https://www.youtube.com/watch?v=5P7Ywl-BRpY
https://www.youtube.com/watch?v=2TvvniiNTk8
https://www.youtube.com/watch?v=UTJG_GaF2Ag&t=14s


Rekomendacijos

 SUP mokinių ugdymui svarbu taikyti specifines, individualias metodikas, atliepiančias vaikų ugdymosi 
poreikius. Tai padeda lengviau įsisavinti informaciją, patirti sėkmę, didinti motyvaciją mokytis.

 Bendraujant su tėvais, konstruktyvus grįžtamasis ryšys padeda tėvams pajusti pasididžiavimą savo 
vaiku, o tai, savo ruožtu, skatina dažniau bendradarbiauti su mokytojais. Pvz. 

 „Sumuštinio metodas“ 

 Grįžtamojo ryšio sumuštinis. Kaip priversti kitą panorėti pasikeisti? - YouTube 

Koučingo paslaugų centras

 Dėmesingas klausymas ir įsiklausymas, empatija, kalbant su tėvais:

 Tėvų, vaikų ir pedagogų komunikacija: išklausymas ir įsiklausymas - YouTube 

 Konkretumas;

 Mokinių vertinimas turi padėti mokiniams atpažinti savo stiprybes, pastebėti tobulintinas sritis, bei 
rasti būdų tobulėti. To pasiekti padeda:

 Pozityvus grįžtamasis ryšys;

 Vaiko pažangos pastebėjimas, lyginant su jo ankstesniais pasiekimais (o ne su kitais mokiniais);

 Orientacija į ateitį, siekiant aptarti veiksmingus ir neveiksmingus būdus įveikti iššūkius.

(rekomenduojama medžiaga tinkama ta pati, kuri minėta anksčiau)

https://www.youtube.com/watch?v=SF-UTd-fXUI
https://www.youtube.com/watch?v=SVXspo_KhFM


Rekomendacijos

 Siekiant motyvuoti mokinius, svarbu suprasti juos ir padėti jiems pažinti 

patiems save (savo stiprybes, silpnybes, poreikius, emocijas). 

 Norint tai padaryti – svarbu patiems pažinti save ir būti darnoje su savimi ☺

 Kas yra Mindfulness/Dėmesingas įsisąmininimas/Pilnaprotavimas? Kam mums to 

reikia? Kuo tai svarbu mūsų gyvenime?

"Penktadienio uoga": Agnė Grigaliūnienė ir Julius Neverauskas – YouTube (41min 8s)

 Mylinčio gerumo meditacija – YouTube (19min 51s) Psichologijos ekspertai

 Asmeninis tobulėjimas ir pasirūpinimas savimi remiantis savitaiga grįstomis 

metodikomis. – YouTube (45min 25s) Žmogaus psichologijos institutas, Dr. Julius 

Neverauskas

https://www.youtube.com/watch?v=0U3aMozosSs
https://www.youtube.com/watch?v=grQMd3f1fBs
https://www.youtube.com/watch?v=fBcCZdEAHqQ

