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Vertinimo sritys 

• 1.1.6. Klasių mikroklimatas 

• 2.4.1. Mokymosi motyvacija 

• 2.4.2. Mokėjimas mokytis 



• Respondentai-5-12 klasių mokiniai 

• Buvo išdalinta 350 prieigos kodų 

• Atsakiusių į anketos klausimus:229  (65,4 
proc.) 



 Aš mokausi 

• 5-6 klasėje- 37% 

• 7-8 klasėje- 46% 

• 10-12 klasėje- 19% 

 



Aš esu 

• Mergina- 53 proc. 

• Vaikinas- 50 proc. 



• 1,3 - Klasių mikroklimatas : tarpusavio 
santykiai, savijauta, tvarka 



1.1 - Mokytojai gerbia mane. 

7% 

14% 

51% 

29% 

15 31 114 64 

Visiškai 

sutinku 



1.2 - Mūsų klasės mokiniai su 
mokytojais elgiasi pagarbiai ir neįžūliai. 

9% 

27% 

44% 

20% 

20 62 99 46 



1.3 - Bendraklasiai nesišaipo iš tų, 
kurie stengiasi gerai mokytis. 

8% 

20% 

35% 37% 

19 45 79 83 



1.4 - Mokytojams rūpi, kaip aš 
jaučiuosi. 

15% 

24% 

36% 

25% 

33 54 81 57 



1.5 - Mokyklos mokinių pasiekimai ir 
laimėjimai yra įvertinami (paskatinimais, 

geru žodžiu ir kt.). 

5% 
11% 

39% 
46% 

11 24 87 102 



1.6 - Mokyklos mokiniai draugiški ir 
padeda vienas kitam. 

9% 

24% 

46% 

21% 

21 54 104 47 



1.7 - Mokytojai su manimi mokykloje 
elgiasi teisingai 

8% 
11% 

48% 

33% 

17 25 106 74 



1.8 - Mano santykiai su kitais mokiniais 
nėra įtempti, nevargina konfliktai 

7% 
13% 

39% 41% 

16 29 88 93 



1.9 - Mano santykiai su mokytojais 
nėra įtempti. 

7% 
13% 

42% 
39% 

15 29 93 86 



3.1 - Pamokose nėra triukšmaujama, todėl 
lengva susikaupti ir mokytis 

27% 
33% 31% 

10% 

60 73 69 22 



3.2 - Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl 
kurių visi susitarėme. 

22% 23% 
30% 

24% 

49 51 65 53 



3.3 - Mūsų mokyklos mokiniai 
drausmingai elgiasi net ir tada, kai 

nemato mokytojai 

36% 

27% 27% 

10% 

81 62 61 23 



3.4 - Man mokyklos taisyklės yra 
aiškios. 

8% 8% 

37% 

47% 

18 18 84 108 



3.5 - Mokiniai laikosi mokyklos 
taisyklių. 

16% 

27% 

42% 

14% 

36 61 94 31 



3.6 - Mokykloje taikomos vienodos 
taisyklės visiems mokiniams. 

9% 11% 

31% 

49% 

21 24 69 111 



3.7 - Jei mokiniai mokykloje blogai 
elgiasi, mokytojai stengiasi išsiaiškinti 

priežastis. 

8% 
14% 

42% 
36% 

19 31 95 81 



3.8 - Mokytojai nevėluoja į pamokas. 

15% 
22% 

38% 

25% 

34 49 85 56 



• 2, 4, 5 –Mokymosi motyvacija : mokyklos ir 
mokytojų veikla organizuojant ugdymą, 
mokinių mokymasis   

 

 



2.1 - Mūsų klasės mokiniai stengiasi 
gerai mokytis. 

5% 

18% 

52% 

25% 

12 41 117 56 



2.2 - Mokytojai stengiasi, kad klasė 
suprastų ir išmoktų pamoką 

5% 

13% 

34% 

48% 

11 30 77 109 



4.1 - Mokytojai stengiasi kuo geriau 
mus išmokyti 

7% 
12% 

37% 
43% 

17 28 84 98 



4.2 - Mokytojai per pamoką mane 
sudomina savo dalyku 

9% 

19% 

48% 

23% 

21 43 108 51 



4.3 - Per pamokas mokytojai skiria 
užduotis, kurias reikia atlikti kartu su 

vienu ar keliais klasės draugais 

12% 13% 

45% 

31% 

26 29 100 69 



4.4 - Jei ko nors per pamoką 
nesuprantu, aš galiu paklausti savo 

mokytojų 

5% 
9% 

31% 

55% 

12 20 72 125 



• 5, 6 - Mokėjimas mokytis 



5.1 - Pamokos metu mokytojai mane skatina 
klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 

analizuoti, spręsti problemas, kurti 

9% 
14% 

39% 38% 

20 31 86 84 



5.2 - Mokytojai, užduodami namų darbus, mane skatina 
klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, analizuoti, 

spręsti problemas, kurti 

10% 
13% 

42% 
35% 

22 29 92 77 



5.3 - Per pamokas atkreipiamas mano dėmesys, 
kaip praktiškai būtų galima panaudoti įgytas 

žinias 

10% 
15% 

44% 

32% 

21 33 96 69 



5.4 - Jei mokiniams iškyla mokymosi 
sunkumų, mokytojai randa laiko tiems 

sunkumams paaiškinti 

7% 

15% 

44% 

35% 

15 33 98 79 



5.5 - Gebu savarankiškai atlikti užduotis 
susirasdamas reikiamą informaciją ir ją 

tinkamai panaudodamas 

6% 5% 

44% 45% 

13 12 97 99 



5.6 - Visada ruošiu namų darbus 

8% 

16% 

39% 37% 

18 36 85 80 



5.7 - Visada mokykloje turiu reikiamas 
priemones 

6% 

13% 

44% 
37% 

13 29 98 83 



5.8 - Visada laiku ateinu į pamokas 

6% 8% 

41% 
44% 

14 18 92 99 



5.9 - Į mokyklą neateinu tik dėl labai 
svarbios priežasties 

9% 7% 

25% 

59% 

19 16 56 130 



6.1 - Mokytojų padedamas aš mokausi 
vertinti ir įsivertinti savo paties 

pasiekimus ir pažangą 

9% 10% 

44% 

37% 

20 21 97 81 



6.2 - Iš mokytojų rašomų pažymių už 
atsakinėjimą pamokų metu aš suprantu, kokias 

temas man reikėtų dar kartą pasikartoti 

9% 10% 

44% 
37% 

20 22 98 83 



6.3 - Iš mokytojų rašomų pažymių už kontrolinius ir savarankiškus 
darbus aš suprantu, kokias temas man reikėtų dar kartą 

pasikartoti 

10% 10% 

41% 39% 

22 22 90 86 



6.4 - Iš mokytojų rašomų namų darbų 
įvertinimų aš suprantu, kokias temas man 

reikėtų dar kartą pasikartoti 

12% 9% 

43% 
37% 

25 20 92 79 



Išvados 

• “Mokymosi motyvacija” ir “Mokėjimas 
mokytis”  vertinama gerai, išskyrus “Klasių 
mikroklimatą”, kuris yra vertinamas 
patenkinamai 



5 aukščiausios vertės 

• 4.4 - Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu 
paklausti savo mokytojų (3,4) 

• 5.9 - Į mokyklą neateinu tik dėl labai svarbios 
priežasties (3,4) 

• 5.5 - Gebu savarankiškai atlikti užduotis susirasdamas 
reikiamą informaciją ir ją tinkamai panaudodamas (3,4) 

• 2.2 - Mokytojai stengiasi, kad klasė suprastų ir išmoktų 
pamoką. (3,4) 

• 1.5 - Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra 
įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir kt.) (3,3) 

 



  
5 žemiausios vertės 

 
• 3.3 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai 

elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai (2,1) 

• 3.1 - Pamokose nėra triukšmaujama, todėl 
lengva susikaupti ir mokytis (2,2) 

• 3.5 - Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių (2,5) 

• 3.2 - Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl kurių 
visi susitarėme (2,6) 

• 1.4 - Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi (2,7) 

 



2-5 proc. didesnė mergaičių atsakymų 
vertė: 

• Mokytojai gerbia mane  

• Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi 

• Mano santykiai su kitais mokiniais nėra 
įtempti, nevargina konfliktai 

•  Mano santykiai su mokytojais nėra įtempti. 

•  Mūsų klasės mokiniai stengiasi gerai mokytis 

• Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi 
net ir tada, kai nemato mokytojai  



2-5 proc. didesnė mergaičių atsakymų 
vertė: 

• Mokykloje taikomos vienodos taisyklės visiems 

• Gebu savarankiškai atlikti užduotis 
susirasdamas reikiamą informaciją ir ją 
tinkamai panaudodamas 

• Visada ruošiu namų darbus 

• Į mokyklą neateinu tik dėl labai svarbios 
priežasties 



2-5 proc. didesnė mergaičių atsakymų 
vertė: 

• Iš mokytojų rašomų pažymių už atsakinėjimą 
pamokų metu aš suprantu, kokias temas man 
reikėtų dar kartą pasikartoti 

• Iš mokytojų rašomų namų darbų įvertinimų aš 
suprantu, kokias temas man reikėtų dar kartą 
pasikartoti 



Pagal klasių grupes 
mažiausios vertės atsakymai 

• Mokytojams rūpi, kaip aš jaučiuosi (7-8 kl.) 

•  Mokyklos mokinių pasiekimai ir laimėjimai yra 
įvertinami (paskatinimais, geru žodžiu ir kt.) 
(10-12 kl.) 

• Mokytojai su manimi mokykloje elgiasi 
teisingai (7-8 kl.) 

• Mūsų klasė turi savo taisykles, dėl kurių visi 
susitarėme (7-12 kl.) 



Pagal klasių grupes 
mažiausios vertės atsakymai 

• Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi 
net ir tada, kai nemato mokytojai (10-12) 

• Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių (7-12 kl.) 

• Mokykloje taikomos vienodos taisyklės visiems 
mokiniams (7-12 kl.) 

• Jei mokiniai mokykloje blogai elgiasi, 
mokytojai stengiasi išsiaiškinti priežastis(7-12 
kl.) 



Pagal klasių grupes 
mažiausios vertės atsakymai 

• Mokytojai nevėluoja į pamokas (10-12 kl.) 

• Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti 
(7-12 kl.) 

• Per pamokas mokytojai skiria užduotis, kurias 
reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės 
draugais (7-8 kl.) 

• Pamokos metu mokytojai mane skatina 
klausti, tyrinėti, ieškoti, bandyti, pritaikyti, 
analizuoti, spręsti problemas, kurti (7-12 kl.) 



Pagal klasių grupes 
mažiausios vertės atsakymai 

• Jei mokiniams iškyla mokymosi sunkumų, 
mokytojai randa laiko tiems sunkumams 
paaiškinti (7-8 kl.) 

• Visada ruošiu namų darbus (10-12 kl.) 

• Į mokyklą neateinu tik dėl labai svarbios 
priežasties (10-12 kl.) 



Bendros tendencijos 

• Beveik visi mergaičių atsakymai yra didesnės 
vertės 

• Pagal klasių grupes aukščiausios vertės yra 5-6 
klasių mokinių atsakymai, žemiausios- 7-8 
klasių. 



Rekomendacijos 

• Aptarti Mokinių elgesio taisykles  bei sutartis 
mokslo metų pradžioje (pasirašant); organizuoti 
diskusijas, pokalbius, renginius, situacijų žaidimus  
klasės valandėlių metu (ypač 7-8, 10-12 klasėse) . 
Atsakingi klasių auklėtojai. 

• Susitarti dėl elgesio taisyklių pamokose įsivedant 
(arba patobulinant) nuobaudų- paskatinimų 
tvarką. Atsakingi dalykų mokytojai. 

• Taikyti aktyvius , mokymąsi skatinančius metodus, 
ypač  7-8 klasėse. Atsakingi dalykų mokytojai 
 


