
Mokinių apklausos 2021 m. ataskaita 

 

Dalyvavo 119 mokinių (91,54 proc.) 4 kl. – 24; 5kl. –23; 6kl. –23; 7kl. –25; 8kl. –24.  

Mergaičių – 60 (50,40 proc.), berniukų – 59 (49,60 proc.) 

Teiginys 

L
Y

G
IS

 Su teiginiu... 

1 

Visiškai 

nesutinku 

2 

Ko gero, 

nesutinku 

3 

Ko gero, 

sutinku 

4 

Visiškai 

sutinku 

1. Santykiai ir savijauta. Man gerai 

sekasi bendrautu su bendraamžiais. 

3,34 12,6 proc. 86,5 proc. 

2. Santykiai ir savijauta. Man gerai 

sekasi bendrauti su mokytojais. 

3,19 11,8 proc. 87,3 proc. 

3. Santykiai ir savijauta. Per 

paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau ir nesišaipiau. 

3,21 16,8 proc. 80,7 proc. 

4. Santykiai ir savijauta. Per 

paskutinius 2 mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas nesijuokė ir 

nesišaipė. 

3,06 26,0 proc. 73,1 proc. 

5. Gyvenimo planavimas Mokykloje aš 

sužinau aiškią informaciją apie 

tolimesnio mokymosi, profesijos 

pasirinkimo galimybes. 

2,93 22,7 proc. 74,8 proc. 

6. Gyvenimo planavimas -„Aš suprantu 

išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi 

tolesnių mokymosi siekių ir planų.“ 

3,08 19,3 proc. 78,1 proc. 

7. Pasiekimų asmeniškumas. 

„Mokykloje matomi, pripažįstami, 

skatinami. Mano individualūs 

pasiekimai ir pastangos.“ 

3,13 13,4 proc. 85,0 proc. 

8. Mokytojai tiki mano kaip asmenybės 

augimo ir mokymosi galiomis, 

pamokose skatina tobulėti, kuria man 

iššūkius. 

3,21 14,3 proc. 84,0 proc.` 

9. Pamokose dažnai man ir kitiems 

mokiniams leidžiama pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis. 

2,71 34,4 proc. 61,3 proc. 

10. Jeigu prašome, mokytojai man ir 

kitiems mokiniams  leidžia 

pasirinkti, kokiu būdu pristatysiu 

savo atliktą darbą (žodžiu, viešai, 

asmeniškai, raštu, piešiniu ir kt.) 

2,99 25,2 proc. 74,0 proc. 

11. Pagalba mokiniui. Pamokoje ar po 

pamokų mokytojai man visada 

padeda mokytis (pvz. konsultuoja,  

papildomai paaiškina, jeigu reikia). 

3,39 11,0 proc. 86,5 proc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pagalba mokiniui.  Kai susiduriu su 

sunkumais atlikdamas/a užduotį, 

prašau mokytojų pagalbos. 

3,11 20,1 proc. 79,0 proc. 

13. Mokydamiesi mes dažnai 

naudojamės skaitmeninių programų 

turiniu (pvz. EMA, Eduka, Learning 

Apps, Kahoot,  Quizizz, Plickers ar 

kt.) 

3,40 11,8 proc. 86,5 proc. 

14. Pamokose (išskyrus IT) mes dažnai 

naudojame kompiuterius, planšetes, 

telefonus ir kt. 

2,46 49,5 proc. 48,7 proc. 

15. Mokytojai kai kurias pamokas jungia 

(integruoja) su kitų dalykų 

pamokomis. 

2,87 27,0 proc. 69,0 proc. 

16. Mokinių pasiekimų vertinimas 

pamokoje yra paremtas sutartais 

kriterijais, man visada aišku, kaip 

bus vertinamas atliktas darbas. 

3,06 19,3 proc. 79,0 proc. 

17. Man patinka, įdomu leisti laiką 

mokykloje po pamokų (bibliotekoje, 

sporto salėje, būreliuose ir kt.). 

3,02 25,2 proc. 73,1 proc. 

18. Aš džiaugiuosi, kad mokausi šioje 

mokykloje 

3,14 18,5 proc. 73,1 proc. 

19. Pažymėk, ką kiekvieną mėnesį klasės 

valandėlių metu analizuojate, aptariate, 

reflektuojate, įsivertinate: 

 

 

30,2 proc.              Savo asmeninę pažangą 

 

36,9 proc.               Visos klasės pažangą 

 

32,9 proc.                MŪD pildymą 
 

20. Pažymėk, ką pusmečio pabaigoje klasės 

valandėlių metu analizuojate, aptariate, 

reflektuojate, įsivertinate: 

 

33,9 proc.              Savo asmeninę pažangą 

 

 30,5 proc.              Visos klasės pažangą 

 

  35,6 proc.              MŪD pildymą 
 


