
2021 METŲ VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO - MOKYKLOS TĖVŲ IR VAIKŲ 

SAVIJAUTOS BEI SPECIALISTŲ PAGALBOS POREIKIO NUOTOLINIO UGDYMO 

METU  TYRIMO DUOMENYS 

Tyrimo autoriai: psichologė Irina Šiškina, socialinė pedagogė Renata Andrijauskienė, 

visuomenės sveikatos specialistė Ana Kaverkinienė, logopedė Anželika Djakovska 

Vilniaus Žaliakalnio darželio mokyklos specialistai siekdami efektyviau stiprinti ugdymo 

įstaigos tėvų/globėjų ir vaikų sveikatą vasario mėnesį parengė anketą ir ja pasidalino su 

tėvais/globėjais. Anketos duomenys leido sužinoti tėvų ir vaikų savijautą nuotolinio ugdymo 

metu,  įvertinti bei išsiaiškinti mokyklos psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos 

specialisto ir logopedo pagalbos poreikį. Anketa buvo anoniminė ir  sudaryta iš 14 klausimų. 

Specialistai anketa dalijosi elektroninėse grupėse bei švietimo ir ugdymo įstaigų valdymo 

sistemoje “Mano dienynas”. Anketos klausimai buvo suskirstyti į dvi grupes, pirmos grupės 

klausimais buvo siekiama sužinoti tėvų ir vaikų savijautą ir sunkumus kylančius karantino metu. 

Antros grupės klausimais siekėme sužinoti kokia mokyklos specialistų pagalba yra reikalinga 

tėvams/globėjams. 

 Apklausoje sudalyvavo  76 respondentai. 48,7 proc. apklaustųjų vaikai lanko darželį, 31,6 proc.  

– mokyklą, 19,7 proc. - lanko ir darželį, ir mokyklą (1 pav.). 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lankomą ugdymo įstaigos dalį. 

 

 

 



1. Tėvų ir vaikų savijauta ir sunkumai karantino metu 

        Pirmi 7 anketos klausimai buvo skirti sužinoti apie tėvų/globėjų ir vaikų savijautą nuotolinio 

ugdymo (karantino) metu bei patiriamus fizinius ir emocinius sunkumus. 

        Paklausus respondentų, kaip karantinas įtakoja jų emocinę savijautą, atsakymai pasiskirstė: 

 32,4 proc. apklaustųjų karantinas neįtakojo jų emocinės būklės; 

 27,6 proc. – dažniau jautėsi susierzinę; 

 17,1 proc. – jautė nerimą;  

 13,3 proc. – jautė nuolatinį stresą; 

 9,5 proc. – jautė pyktį (2 pav.). 

2 pav. Karantino įtaka respondentų emocinei savijautai. 

 

        Pasak respondentų, dėl karantino jų vaikai patiria tokius emocinius sunkumus: 

42,1 proc. vaikų  sunkiau susikaupia; 

27,1 proc. – nenori  mokytis; 

25,2 proc. – dažniau  susierzina;  

4,7 proc. – dažniau skundžiasi pilvo, galvos ir kitais skausmais; 

0,9 proc. – atsirado baimių (3 pav.). 

 



3 pav. Vaikų emociniai sunkumai karantino metu 

 

         Siekiant sužinoti, kokių fizinių sunkumų patiria vaikai karantino metu - gauti atsakymai: 

59,2 proc. respondentų nurodė, kad vaikams sumažėjo fizinis aktyvumas; 

17,1 proc. respondentų nepateikė atsakymo;  

13.2 proc. – nurodė, kad vaikams padidėjo kūno svoris; 

9,2 proc. – nurodė, kad vaikai skundžiasi dažnesniu akių skausmu; 

1,3 proc. – nurodė, kad vaikams pablogėjo rega (4 pav.). 

4 pav. Vaikų fiziniai sunkumai karantino metu. 

 

           Pasak apklaustųjų, nuotolinio ugdymo metų tėvai/globėjai susiduria su įvairiais sunkumais. 

47,4 proc. respondentų yra sunku kontroliuoti vaiko dienos režimą; 39,5 proc. – atsiranda  



sunkumų dėliojant vaiko mokymosi ir kasdieninius prioritetus; 10,5 proc. – respondentų nepateikė 

atsakymo; 2.6 proc. apklaustųjų nurodė, kad kyla konfliktinės situacijos šeimoje (5 pav.). 

5 pav. Įvairių sunkumų pasiskirstymas karantino metu 

 

             Respondentų buvo klausiama apie jų vaikų pasitenkinimą bendraujant su bendraamžiais.  

 73,7 proc.  apklaustųjų tėvų pažymėjo, kad vaikai yra patenkinti bendravimu su bendraamžiais, 

26,3 proc. – nurodė, kad jų vaikai nejaučia pasitenkinimo bendraudami su bendraamžiais  (6 pav.). 

6 pav. Vaikų pasitenkinimas bendraujant su bendraamžiais. 

 

 

 

 

 



2. Mokyklos specialistų pagalbos poreikis 

         Paskutiniais 7 anketos klausimais buvo  siekiama sužinoti tėvų/globėjų mokyklos specialistų 

pagalbos poreikį. Mokyklos socialinis pedagogas, psichologas, visuomenės sveikatos specialistas 

ir logopedas pateikė po 1-3 savo kuruojamos srities klausimus.  

Psichologo pagalba 

Siekiant išsiaiškinti tėvų/globėjų psichologo pagalbos poreikį, respondentų buvo prašoma nurodyti 

aktualias psichologo nuotolinės paskaitas-diskusijas. 47,5 proc. pažymėjo, kad jiems būtų aktuali 

informacija apie vaikų motyvavimo būdus; 31,4 proc.  – apie  emocijų ir netinkamo elgesio 

valdymą; 21,2 proc. – apie streso valdymą ir pervargimo prevenciją (7 pav.). 

7 pav. Mokyklos psichologo aktualių paskaitų- diskusijų poreikis. 

 

             Respondentų buvo prašoma nurodyti, kokios rūšies psichologo nuotolinė pagalba būtų 

aktualiausia. Dauguma apklaustųjų (40,8 proc.) – kaip aktualiausią psichologo pagalbą nurodė 

paskaitą – diskusiją; 34,2 proc. nurodė  vaikų konsultavimą, kai pirma konsultacija vyksta 

dalyvaujant tėvams; 13,2 proc. nurodė individualią tėvų konsultaciją; 7,9 proc.  norėtų grupinės 

tėvų konsultacijos; 3,9 proc. respondentų nepateikė atsakymo (8 pav.). 

 

 

 



8 pav. Psichologo nuotolinės pagalbos rūšių aktualumo pasiskirstymas. 

 

Socialinio pedagogo pagalba 

               Siekiant sužinoti tėvų/globėjų  ugdymo įstaigos socialinio pedagogo pagalbos poreikį, 

apklaustųjų buvo prašoma nurodyti socialinio pedagogo aktualiausias paskaitų temas. Dauguma 

39,4 proc. respondentų nurodė temą „Vadovų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas- teigiamas 

vaikų ugdymo rezultatas“; 30,9 proc. pasirinko „Nuotolinio ugdymo iššūkių temą“; 24,5 proc. 

pasirinko temą „Ar gali dvikalbystė šeimoje tapti kliūtimi ugdymo pažangoje?“; 5.3 proc. 

pasirinko tema „Tarpkultūrinis ugdymas mūsų įstaigoje“ (9 pav.). 

9 pav. Mokyklos socialinio pedagogo siūlomų temų pasirinkimo pasiskirstymas. 

 

 

 



Visuomenės sveikatos specialisto pagalba 

Siekiant išsiaiškinti tėvų/globėjų visuomenės sveikatos specialisto pagalbos poreikį, 

respondentų buvo prašoma pažymėti vieną iš visuomenės sveikatos specialisto pasiūlytų temų. 

Dauguma apklaustųjų (37,8 proc.) pažymėjo temą „ Sveika mityba- kokius užkandžius/gėrimus 

tikslinga duoti vaikui į mokyklą; 27,4 proc. respondentų pasirinko  temą “ Grūdinimasis  ir fizinis 

aktyvumas šaltuoju metų laiku“; 19,3 proc. – „Vaikų burnos higiena (dantukų valymas, karieso 

profilaktika)“; 15,6 proc. – „Vaikų plokščiapėdystės atsiradimo priežastys ir profilaktika“ (10 

pav.) 

10 pav. Mokyklos visuomenės sveikatos specialisto siūlomų temų pasirinkimo pasiskirstymas. 

 

Siekiant sužinoti, kokių būdų tėvams/globėjams būtų patogiausia gauti informaciją 

aukščiau nurodyta visuomenės sveikatos specialisto tema, respondentų buvo prašoma pažymėti 

vieną iš specialistų pateiktų variantų. 48,7 proc. apklaustųjų kaip patogiausią informacijos 

pateikimo būdą pasirinko rekomendacijas, pateiktas rašytiniu formatu (Word, PDF ar kt.); 46,1 

proc. nurodė online seminarą/paskaitą iki 45 minučių trukmės; 5,3 proc. nurodė - online 

seminarą/paskaitą iki 90 minučių trukmės (11 pav.). 

 

 

 



11 pav. Visuomenės sveikatos specialisto informacijos pateikimo būdo pasirinkimo 

pasiskirstymas. 

 

Logopedo pagalba 

Siekiant išsiaiškinti tėvų/globėjų mokyklos logopedo pagalbos poreikį, respondentų buvo 

prašoma pasirinkti vieną iš logopedo pasiūlytų temų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė tema 

“Kada pas logopedą ” ją pasirinko 39,4 proc. apklaustųjų; 38,4 proc. nurodė temą „Kaip dirbti 

namuose su vaiku, turinčiu kalbėjimo ir kalbos sutrikimų”; 22,2 proc. – „Skaitymo ir rašymo 

sutrikimų prevencija“ (12 pav.) 

12 pav. Mokyklos logopedo siūlomų temų pasirinkimo pasiskirstymas. 

 

           Respondentų taip pat buvo prašoma nurodyti, kokiu būdu pateikta informacija jiems būtų 

tinkamiausia. 42,2 proc. nurodė vaikų pratybas dalyvaujant tėvams; 21,6 proc. pasirinko 



individualias tėvų konsultacijas; 18,6 proc.  išsirinko rekomendacijas elektroniniu paštu; 17,6 proc. 

pasirinko  paskaitą (13 pav.). 

13 pav. Logopedo informacijos pateikimo būdo pasirinkimo pasiskirstymas. 

 

            Siekiant sužinoti, kokiu paros metu tėvams/globėjams būtų patogiausia prisijungti prie 

mokyklos specialistų organizuojamų nuotolinių paskaitų, seminarų, konsultacijų ar kitų veiklų, 

respondentų buvo prašoma pasirinkti vieną iš specialistų nurodytų galimų laikų. Apklaustieji 

pasirinko: 

61,8 proc. – nuo 17:00 iki 19:00 

13,2 proc. – nuo 12:00 iki 17:00 

13,2 proc. – iki 12:00 

10,5 proc. – pasirinko  du seminarus ta pačia tema skirtingomis savaitės dienomis ir skirtingu laiku 

(vienas iki12:00 kitas nuo 17:00 iki19:00) 

1,3 proc. respondentų nepateikė atsakymo (14 pav.) 

 

 

 

 



14 pav. Patogiausio prisijungimo laiko prie specialistų organizuojamų veiklų pasirinkimo 

pasiskirstymas 

 

3. Apibendrinimas 

          Iš pateiktų tėvų/globėjų atsakymų į klausimus, kuriais siekėme sužinoti tėvų ir vaikų 

savijautą ir sunkumus karantino metu, matome, kad: 

 karantinas 32,4 proc. apklaustųjų emocinės būklės neįtakoja. Du trečdaliai apklaustųjų 

jautė didesnius ar mažesnius emocinius sunkumus“ 

 42,1 proc. apklaustųjų tėvų/globėjų vaikai sunkiau susikaupia, 27,1 proc.- nenori mokytis, 

25,2 proc. – dažniau  susierzina, mažiau nei 5 proc. vaikų dažniau skundžiasi pilvo, galvos 

ir kitais skausmais ,  atsirado baimių. 

 karantino metu 59,2 proc. vaikų pagal apklausos duomenis sumažėjo fizinis aktyvumas, 

13,2 proc. – padidėjo kūno svoris, mažiau nei 10 proc. tėvų nurodė, kad vaikams atsirado 

regos sutrikimų.  

 karantino metu tėvams sunkiausia buvo vykdyti vaiko režimo kontrolę ir dėlioti mokymosi 

ir kasdienių gyvenimo prioritetus. 

 Dauguma 73,7 proc. respondentų nurodė, kad vaikai yra patenkinti bendravimu su 

bendraamžiais. 

 Gauti duomenys byloja, kad karantino laikotarpis kelia emocinių sunkumų suaugusiems ir 

vaikams. Darbų ir papildomų pareigų gausa kelia daugiau įtampos. Vaikai ir suaugusieji 

daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, kas įtakoja regos būklę ir fizinio aktyvumo 

stoką. 



 

Atlikus respondentų analizę į atsakymus, susijusius su mokyklos specialistų pagalbos poreikiu 

išsiaiškinome, kad: 

 Iš mokyklos psichologo pasiūlytų temų daugiausia tėvų pasirinko temą apie vaikų 

motyvavimo būdus, maždaug po lygiai tėvų pasirinko temas apie emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymą bei streso valdymą ir pervergimo prevenciją.  

 Apklaustieji norėtų, kad psichologas pasirinktomis temomis organizuotų paskaitas-

diskusijas bei vaikų konsultavimą, kai pirmoje konsultacijoje dalyvauja tėvai. 

 Iš mokyklos socialinio pedagogo pasiūlytų temų daugiausia tėvų pasirinko temą apie 

vadovų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą – teigiamą vaikų ugdymo rezultatą. Maždaug 

po lygiai tėvų pasirinko temas: „Ar gali dvikalbystė šeimoje tapti kliūtimi ugdymo 

pažangoje“ ir „Nuotolinio ugdymo iššūkiai“. 

 Iš mokyklos visuomenės sveikatos specialisto pasiūlytų temų daugiausia tėvų pasirinko 

temą apie sveiką mitybą – kokius užkandžius/gėrimus tikslinga duoti vaikui į mokyklą. 

Taip pat apklaustuosius domino „Grūdinimosi ir fizinio aktyvumo šaltuoju metų laiku“ 

tema. Mažiau nei 20 proc. tėvų pasirinko „Burnos higienos ir vaikų plokščiapėdystės 

prevencijos“ temas.  

 Maždaug po pusę apklaustųjų kaip informacijos pateikimo būdą išsirinko online seminarą 

iki 45 min. ir rekomendacijas rašytiniu formatu. 

 Iš mokyklos logopedo pasiūlytų temų maždaug  po lygiai tėvų pasirinko temas „Kada pas 

logopedą ” ir  „Kaip dirbti namuose su vaiku, turinčiu kalbėjimo ir kalbos sutrikimų”; 

 Daugiausia tėvų pasirinko pratybas vaikams dalyvaujant tėvams, kaip aktualiausią 

logopedo informacijos pateikimo būdą. 

 

4. Išvados 

               Išanalizavus duomenis nuo kovo mėnesio mokyklos psichologas, logopedas, 

socialinis pedagogas ir visuomenės sveikatos specialistas organizuos pagalbą tėvams, 

atsižvelgdami į anketos atsakymų duomenis, prioritetus teikdami tiems sunkumams ir toms 

specialistų sričių temoms, kurias pasirinko daugiausia tėvų. 

  



 


