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ILIUSTRACIJA 

Sritis Temos Veiklos 

rodikliai 

Iliustracijos Požymiai 

4 lygis 2 lygis 

3. 

Ugdymo 

(si) 

aplinkos 

3.2. 

Mokymasis 

be sienų 

3.2.2. 

Mokymasis 

virtualioje 

aplinkoje 

90 % mokytojų 

supranta, kaip ir 

kiek pamokose, 

projektinėje 

veikloje, atliekant 

namų darbus gali 

būti panaudojamos 

informacinės ir 

komunikacinės 

technologijos. 

Skaitmeninis 

turinys ir 

technologijos 

padeda 

įvairiapusiškiau ir 

mokiniams 

patraukliau 

mokytis. Virtualios 

aplinkos ir 

mokymosi terpės 

pa(si)renkamos 

tikslingai ir yra 

saugios. Mokytojai 

analizuoja, 

kaip/kiek/ar IKT 

panaudojimas 

gerina mokymosi 

rezultatus, ir 

tobulina IKT 

taikymo mokymui 

ir mokymuisi 

būdus.  Virtualios 

ugdymosi aplinkos 

įtraukia mokinius į 

mokymąsi 

individualiai, 

poromis, 

komandomis. IKT 

padeda gilinti 

dalyko žinias, 

pristatyti darbus ir 

diskutuoti, tyrinėti 

ir eksperimentuoti. 

Virtualios 

40 % mokytojų 

supranta, kaip ir 

kiek pamokose, 

projektinėje 

veikloje, atliekant 

namų darbus gali 

būti panaudojamos 

informacinės ir 

komunikacinės 

technologijos. 

Virtualios aplinkos 

ir mokymosi terpės 

pa(si)renkamos ne 

visada tikslingai. 

Dalis mokytojų 

analizuoja, 

kaip/kiek/ar IKT 

panaudojimas 

gerina mokymosi 

rezultatus, ir 

tobulina IKT 

taikymo mokymui 

ir mokymuisi 

būdus.  Virtualios 

ugdymosi aplinkos 

įtraukia ne visus 

mokinius į 

mokymąsi . 40 % 

mokytojų  naudoja 

įvairesnes 

mokymosi 

priemones, 

technologijas, 

informacijos 

šaltinius ir ryšius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip virtualios 

ugdymosi 

aplinkos 

įtraukia 

mokinius į 

mokymąsi?  

Kaip IKT 

padeda gilinti 

dalyko žinias, 

pristatyti 

darbus ir 

diskutuoti, 

tyrinėti ir 

eksperimentuo

ti? 

 Ar dažnai 

naudojamos 

virtualios 

aplinkos? 

 Kokį poveikį 

jos daro 

mokymo(si) 

procesui, kas jį 

patobulintų ir 

darytų 

patrauklesnį? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiklos rodiklio ,, Mokymasis virtualioje aplinkoje‘‘ (3.2.2.) 

 

Tikslas: išanalizuoti  pedagogų ir mokinių gebėjimą naudoti(s) virtualiomis aplinkomis, siekiant 

įvairiapusiško, kokybiškesnio ir patrauklesnio mokymo(-si). 

Dalyviai: pedagogai, priešmokyklinio ugdymo mokiniai, 2-4 klasių mokinai, 2-4 klasių mokinių  

tėvai. 

Vertinimui pasirinkti šie tyrimo metodai: 

 dokumentų analizė (mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dokumentai, mokslo metų veiklos bei 

kompetencijos įsivertinimo ataskaita); 

 anketa tėvams; 

 anketa pedagogams; 

 anketa mokiniams; 

 apklausa (priešmokyklinės ugdymo mokiniai). 

Paruoštos anketos tėvams, pedagogams, mokiniams. Tyrime dalyvavo 148 ugdytinių tėvai, 19 

įstaigos pedagogų, 94 mokiniai ir 13 priešmokyklinio ugdymo mokiniai.  

 

Informaciniai šaltiniai: 

https://apklausa.lt/f/ikt-mokykloje-18996/answers/new.html 

https://apklausa.lt/f/informaciniu-komunikaciniu-technologiju-ikt-taikymas-matematikospamokose-

gyp233n/answers/new.html 

ugdymosi aplinkos 

palaiko mokymąsi 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

socialiniuose 

edukaciniuose 

tinkluose, 

dalyvaujant 

mokyklų ir 

tarptautiniuose 

mainuose. 

Skatinama naudotis 

kuo įvairesnėmis 

mokymosi 

priemonėmis, 

technologijomis, 

informacijos 

šaltiniais ir ryšiais. 

 

 

https://apklausa.lt/f/ikt-mokykloje-18996/answers/new.html
https://apklausa.lt/f/informaciniu-komunikaciniu-technologiju-ikt-taikymas-matematikospamokose-gyp233n/answers/new.html
https://apklausa.lt/f/informaciniu-komunikaciniu-technologiju-ikt-taikymas-matematikospamokose-gyp233n/answers/new.html


https://apklausa.lt/f/informaciniu-kompiuteriniu-technologiju-taikymas-ikimokykliniame-ugdyme 

bcj7ggp/answers/new.html 

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika 

(2016-03-29 įsakymas Nr. 2V-267) 

 

1. Dokumentų analizė:  

   Atlikus 2017-2018 m. m. mokyklos dokumentų analizę, galima daryti išvadas, kad pedagogai 

dalyvauja internetiniuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose: www.pedagogas.lt, UAB ,,Šviesa“ 

Mokymo centras, eTwinning platformoje. Naudojama  EMA elektroninė mokymosi aplinka ir 

skaitmeninė edukacijos laboratorija EDUKA, internetinės sistemos „Mūsų darželis“, Tamo.   Taikomi 

mokinių analitinį mąstymą  skatinantys ugdymo metodai („Skaitmeninių mokymosi priemonių 

naudojimas“).  

 

2. Atlikus išsamią 2-4 klasių mokinių anketų analizę apie mokymąsi virtualioje aplinkoje 

sužinojome: 

 80% mokinių  mano, kad reikalinga mokėti naudotis IKT, 57% - geba naudotis kompiuteriu, 76% 

-  turi namuose kompiuterius ir internetą,   31%,  - kasdien naudojasi kompiuteriu. 

 33% mokinių prie kompiuterio praleidžia iki 30 min., iki 2 val. - 12% mokinių. 

 62% mokinių  mano, kad taikant IKT pamokose įdomiau mokytis, 49%  -  lengviau mokytis, 41%  

- skatina aktyviau dalyvauti pamokose. 

 59% mokinių atsakė, kad mokytojos IKT pamokose naudoja  kasdien ir nuolat. 

 80 % mokinių mano, kad mokytojos dažniausiai naudoja IKT pristatydamos naujas temas; 71% -   

skiriant naujas užduotis pamokoms, 46% - skiriant užduotis namų darbams.  

 52% -  mokinių dažniausiai naudoja IKT ieškant informacijos,  47% - žaidžia žaidimus, 34% -  

ruošia tekstinę medžiagą, 40% - naudojasi internetu, 34% - naudojasi  mokomosiomis 

programomis. 

 9% mokinių teigia, kad neturi namuose  kompiuterio ir interneto ryšio ir kompiuteriu nesinaudoja. 

 53%  naudojasi IKT mokyklos skaitykloje, 25%  - visai nesinaudoja. 

  

3. Apklausoje dalyvavo 13 priešmokyklinio ugdymo mokinių. Išanalizavus apklausos 

duomenis galima teigti: 

 85 % vaikų nurodė, kad naudojasi kompiuteriu ir internetu.  

 77 % kasdien  kompiuteriu naudojasi, 15 % - nesinaudoja kompiuteriu, 31 % - kiekvieną dieną 

kompiuteriu naudojasi iki 30 min,  54 % - 1 valandą ir 15 %  - 2 valandas. 

https://apklausa.lt/f/informaciniu-kompiuteriniu-technologiju-taikymas-ikimokykliniame-ugdyme%20bcj7ggp/answers/new.html
https://apklausa.lt/f/informaciniu-kompiuteriniu-technologiju-taikymas-ikimokykliniame-ugdyme%20bcj7ggp/answers/new.html
http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/metodika.docx
http://www.pedagogas.lt/


 100 % vaikų atsakė, kad auklėtoja veiklų metu naudoja IKT  pristatydama naują temą, 

pateikdama, demonstruodama mokomąsias užduotis, vaizdinę medžiagą, kuri jiems leidžia 

įdomiau, patraukliau mokytis. 

 100 % vaikų mano, kad reikalinga mokėti naudotis IKT. 

 

4. Atlikus išsamią mokytojų anketų analizę, siekiant  išsiaiškinti, kaip pedagogai geba taikyti 

informacines komunikacines technologijas ugdymo procese sužinojome: 

 70 % turi ECDL pažymėjimą, 22 % turi kompiuterinio raštingumo kursų pažymėjimą, 4 % 

išklausę kompiuterinio raštingumo kursus keldami kvalifikacinę kategoriją, 4 % neišklausę IKT 

kursų; 

 100 % apklaustųjų teigia, kad mokykloje yra interneto ryšys, 25 % turi galimybę naudotis 

interaktyvia lenta, 95 % turi galimybę naudotis daugiafunkciniu aparatu, 12 % gali naudotis 

interaktyviu monitoriumi, 100 %  - skaitmenine skaitykla, 100 % pedagogų turi galimybę naudotis 

IKT pamokose, veiklose, 100 % apklaustųjų turi kompiuterį klasėje, 100  % - interneto ryšį; 

 100 % pedagogų IKT naudoja naujos temos aiškinimui ir mokinių sudominimui. 52 % naudoja 

kartojimo pamokoms, pamokų metu kiekvieną dieną IKT naudojama 42, 32 % naudoja 3-4 kartus 

per savaitę, 21 % naudoja kartais ir 5 % vieną kartą per savaitę, 37 % demonstruoja filmuotą 

medžiagą ar filmus,  31 % demonstruoja skaidres, 16 % naudojasi interaktyvia lenta, 10 % 

mokymui naudoja kitas IKT, 6 %  pamokos metu informacijos ieško internete; 

 100 % respondentų naudoja yotube.com pateikdami užduotis mokiniams,  el. paštą, internetą, 

Microsoft Power Point, teksto redaktorių. Rečiau naudojasi skaičiuokle, Prezi, Media Player, 

piešimo, garso, vaizdo  įrašymo  programomis, wikipedia.org, e.mokykla.lt, eduka.lt ir kita; 

 68 % apklaustųjų teigia, kad neužduoda mokiniams namų darbų, kuriuos atliekant naudojama 

IKT. 32  % užduodami namų darbus naudoja IKT; 

 62 % pedagogų atsakė, kad IKT savo pamokose skatina taikyti asmeninės nuostatos, 21  % 

vykdomi konkursai, projektai, 14 % teigia, kad mokiniai, 3 % kad mokyklos vadovai; 

 100 %  teigia, kad tai suteikia mokiniams naujų žinių. Beveik visi apklaustieji atsakė, kad skatina 

mokinių kūrybiškumą ir aktyvumą. Dauguma mano, kad IKT naudojimas pamokų metu skatina 

mokymosi motyvaciją, padeda siekti pamokos tikslų, ugdo komunikacinius gebėjimus, padeda 

efektyviau išnaudoti pamokų laiką, padeda gerinti pamokos veiklos kokybę. Ir tik nedaugelis 

mano, jog IKT ugdo kritinį mąstymą, padeda įgyti bendrosiose programose numatytus 

reikalavimus; 

 IKT naudojimą riboja: 50 % -  laiko trūkumas domėtis naujovėmis, 27 %  įgūdžių stoka, 23  % 

IKT stygius mokykloje; 



 aktyvesnį IKT naudojimą pamokose paskatintų seminarų lankymas IKT naudojimo tema, 16 % - 

IKT naudojimo konsultacijos, 16 % - geresnis metodinis pasirengimas, 16 % - didesnė 

elektroninių išteklių įvairovė, 10 % - geresnė techninė įranga; 

 27 % respondentų teigia, kad naudojant IKT pamokos tampa įdomesnės, 21 % - padaro pamokas 

įvairesnes, 18 % - stiprina mokinių įsitraukimą į ugdomąjį procesą, 13 % - didina motyvaciją 

mokytis, 13%  - suteikia galimybę paruošti geresnę medžiagos prezentaciją, 6 % teigia, jog 

suteikia daugiau pasitikėjimo; 

 74 % apklaustųjų teigia, kad IKT palengvina pedagogams darbą, 26 % iš dalies sutinka, kad 

palengvina. 

 

5. Atlikus išsamią tėvų anketų analizę, siekiant  išsiaiškinti, koks mokinių tėvų  požiūris į IKT 

taikymą priešmokykliniame ir pradiniame  ugdyme  sužinojome: 

 IKT taikymas ugdyme skatina vaikų veiklumą, aktyvumą - 30% tėvų, praturtina ir paįvairina 

ugdomąją veiklą - 72%, lavina vaikų komunikavimo, socialinius gebėjimus- 39% tėvų. Tik 8% 

akcentavo, kad IKT kenkia vaikų sveikatai, nurodė, kad mažina jų judrumą, atsiranda 

priklausomybė kompiuteriui, vaikai juo naudotis yra per maži; 

 86% mano, kad IKT taikyti ugdant vaikus yra naudinga, nenaudinga – apie 5%, nuomonės neturi 

ar abejoja -9% visų tėvų; 

 66% tėvų mano, kad  pedagogai IKT gali  taikyti ruošiant užduotis, apie 60%  kaip darbo įrankį, 

42% - saviugdos procese ( nuotoliniai kursai, aktualios informacijos paieška, mokymosi ištekliai, 

objektai),  apie 32 % savęs pristatyme (elektroniniai žurnalai, asmeninės svetainės kūrimas, 

tinklaraščiai) bei tėvų švietime; 

 78% pritarė teiginiui, kad IKT naudojimas supažindina su technologijomis, 38% lavina vaiko 

kūrybiškumą, plečia ir turtina vaiko žodyną - 28% , ugdo erdvės suvokimą (dešinė, kairė) - 19%, 

padeda suvokti palyginimus - 12% . Kai kurie išreiškė nuomonę, kad IKT naudoti ugdyme reikia 

su saiku ir ne per visas pamokas; 

 92% vaikų naudojasi mobiliaisiais telefonais, kompiuteriu - 83%, planšete - 62%. Iš IKT 

priemonių 100% vaikų geba naudotis TV/DVD, magnetola - 51%, kopijavimo aparatais - 10% ar 

spausdintuvais - 6%; 

 25% tėvų paminėjo Tux Pain, GCompris, Drawing for Children, 13% Zcolor 10 mokomąsias 

kompiuterines priemones. 34 % atsakė, kad jokių mokomųjų  kompiuterinių priemonių vaikams 

iš viso nežino. Keletas tėvų paminėjo portalus ir žaidimus - Pinigėnai, Sandbof, Paint, Tuppy.eu 

 44% tėvų vaikams  IKT priemonėmis per dieną leidžia naudotis 1-2  val., neriboja laiko 14% tėvų. 

2-3 val. per dieną - 14%. Ir tik 5% - riboja laiką iki 30 min.; 



 91% tėvų žino, kad klasėje yra kompiuteris, 73% - internetas, 79% - interaktyvi lenta bei 

interaktyvus monitorius, grupėje yra spausdintuvas - 57%, grotuvas - 24%; 

 60% tėvų mano, kad pedagogas IKT ugdymo  procese taiko dažnai, 28% - kartais, tik 2  % atsakė, 

kad jų manymu niekada ir 2 atsakymai – nežino; 

 88% tėvų mano, kad jie žino pakankamai kuo vaikas užsiima internete; 

 27% tėvų paminėjo, kad naudojantis IKT ir internetu vaikas susidūrė su netinkamu turiniu, 24% 

- sveikatos problemomis, 9% -turėjo su privatumu susijusių problemų; 

 32 % tėvų mano, jog IKT naudojimas mokykloje padeda jų vaikams geriau suprasti dalyką, kurio 

jie mokosi, 32 %  - bus lengviau rasti darbą darbo rinkoje, 26% - geriau įsimena ką išmoko, 20 % 

- labiau motyvuoja mokytis, 14% -  geriau sutelkia mokinių dėmesį,  11% - vaikas gali mokytis 

jam priimtinu tempu, 23 %  -  padeda mokiniams ir mokytojams efektyviau bendradarbiauti. 

 

     Išvados: 

 mokykloje visi pedagogai aprūpinti kompiuteriais, turi interneto ryšį ir galimybę naudotis IKT 

pamokose, veiklose; 

 mokytojai žino virtualių erdvių edukacines galimybes,  analizuoja virtualių veiklų poveikį ugdymo 

procesui. Sudaro sąlygas mokiniams stebėti ir dirbti šiose aplinkose;  

 mokinių įsitraukimas į mokymąsi virtualioje aplinkoje skatina jų kūrybiškumą, aktyvumą 

pamokose bei veiklose, pagerėja mokymosi rezultatai; 

 tėvai žino ir pritaria, kad IKT taikymas priešmokykliniame ir pradiniame  ugdyme skatina vaikų 

veiklumą, aktyvumą, praturtina ir paįvairina ugdomąją veiklą, lavina vaikų komunikavimo, 

socialinius gebėjimus;  

 visi mokytojai naudoja IKT ugdymo procese, tačiau nereguliariai, esant poreikiui; 

 dirbti virtualioje aplinkoje trukdo mokama elektroninė medžiaga. 

 

Rekomendacijos: 

 skatinti mokinius ir mokytojus naudotis kuo įvairesnėmis mokymosi priemonėmis, 

technologijomis, informacijos šaltiniais ir ryšiais; 

 kokybiškam virtualiam darbui užtikrinti rekomenduojama įsigyti nemokamos elektroninės 

medžiagos, kabinetuose –kompiuterinės įrangos ( planšečių mokiniams); 

 dažniau taikyti mokymąsi virtualiose ugdymo aplinkose bendraujant ir bendradarbiaujant 

socialiniuose –edukaciniuose tinkluose, dalyvauti mokyklų ir tarptautiniuose projektuose; 

 įtraukti mokinius į virtualų mokymąsi individualiai, poromis ir komandomis; 

 pagalvoti apie virtualios aplinkos ir mokymosi terpių įvairinimą, tikslingesnį pasirinkimą.  

 


