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Tikslas – išsiaiškinti, kaip tėvai vertina nuotolinio 
ugdymo organizavimą Maišiagalos vaikų lopšelyje-
darželyje.

• Tyrimas atliktas 2020 m. balandžio 24-27 dienomis 
(https://www.apklausk.lt/s/5ea287262c3c2).

• Dalyvavo 52 respondentai.

https://www.apklausk.lt/s/5ea287262c3c2


1. Kaip vertinate nuotolinio ugdymo organizavimą
lopšelyje-darželyje:
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2. Įvertinkite nuotolinio ugdymo kokybę balais nuo 1 iki 5 (1-
labai prastai, 2-prastai, 3- gerai, 4- labai gerai, 5- puikiai):
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3. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai dėl nuotolinio
ugdymo organizavimo mūsų lopšelyje-darželyje (1):

• Iš 52 respondentų pastėbėjimus ir pasiūlymus pateikė 23:

• ,,Viskas gerai, puiku” – įvertino 9 respondentai; 

• ,,Per daug namų užduočių” – įvertino 5 respondentai;

• Neturėjo nei pasiūlymų, nei pastabų – 2 respondentai;

• ,,Nenori vaikai filmuotis” – nurodė 2 respondentai;

• Kiti:

„Tikrai gaunam be galo daug vertingos informacijos, užduotėlių, taip pat smagu
sulaukti iš auklėtojų grįžtamojo ryšio,tačiau būtų smagu bent trumpam,nors kartą
per savaitę susitikti su grupės auklėtojoms pasinaudojant vaizdo ryšį,tam,kad vaikai
galėtų pasidalinti įspūdžiais,atliktomis užduotėlėmis, galbūt ir auklėtojos iš savo
pusės galėtų kažką pasakyti,aptarti kaip atlikti vieną ar kitą uzduotėlę arba tiesiog
pasidalinti kokia idomia informacija ir pan.”



3. Jūsų pasiūlymai, pastebėjimai dėl nuotolinio
ugdymo organizavimo mūsų lopšelyje-darželyje (2):

• ,,Visas procesas tenkina, esame labai dėkingi pedagogams už jų darbą, daugiau
pastabų bei pasiūlymų neturiu”.

• ,,Didelis dėkui už užduotėles internete, už užduotėles į namus, esame labai
patenkinti vaikiukams skiriamu dėmesiu”.

• ,,Galėtų būti daugiau tiesioginio mokymo.. Kai pvz daro mokytoja Viktorija”.

• ,,Reikalinga tėvų pagalba vaikams padaryti užduotys. O kadangi dirbame, 
mokomės tai jau nėra laiko bei galimybių su mažaisiais dirbti. Pražiūrime visas 
užduotys”.



TYRIMO IŠVADOS

• 100 proc. apklaustųjų tėvų teigiamai vertina nuotolinio ugdymo organizavimą 
lopšelyje-darželyje.

• 55,8 proc. – puikiai vertina nuotolinio ugdymo kokybę, 26,9 proc. – labai gerai ir 
17,3 proc. – gerai. 


