
2.2.2. MOKYMOSI 
ORGANIZAVIMAS



• Bendra informacija apie šią apklausą

• Apklausos pabaigos data 2020-06-13

• Per prieigos kodą pakviesti respondentai: 80

• Pilnai atsakyti klausimynai 78

• Grįžusių klausimynų kvota 97.5%

• Iš dalies atsakyti klausimynai: 0



• MOKYKLA KAIP GYVENAMOJI APLINKA

• PAMOKOS

• VADOVAVIMAS KLASEI IR PAMOKŲ KLIMATAS

• PAGALBA MOKANTIS

• SAVARANKIŠKAS MOKYMASIS 

• MOKYKLOS BENDRUOMENĖ IR MOKYKLOS KLIMATAS

• BALSO TEISĖ IR DALYVAVIMAS



5 AUKŠČIAUSIOS VERTĖS

Aš gerai jaučiuosi mokyklos kieme per pertraukas -3,7

Mokytojai(-os) man padeda, jei ko nors nesuprantu-3,6

Mūsų mokytojai(-os) prižiūri, kad būtų laikomasi klasės taisyklių-3,6

Mokytojai(-os) su manimi elgiasi teisingai-3,6

Kai turiu problemų, galiu kreiptis į savo mokytojus(-as)- 3,5



5 ŽEMIAUSIOS VERTĖS

• Mokytojai(-os) pamokose iš mūsų reikalauja daug - 2,7

• Pamokose mes dažnai mokomės ir dirbame dviese ar nedidelėmis grupėmis -

2,7

• Namų darbai man padeda geriau išmokti ir suprasti tam tikrus dalykus - 2,8

• Berniukai ir mergaitės mūsų klasėje sutaria gerai - 2,8

• Pamokos man atrodo įdomios ir įvairios - 2,8



• Yra aiškios gražaus tarpusavio bendravimo taisyklės, kurios galioja visai mokyklai – 97 proc.

• Aš mielai einu į mūsų mokyklą - 92 proc.

• Mokytojai mums suprantamai pasako, kokių tikslų mes turime pasiekti per pamokas-91 proc.

• Mokytojai su manimi elgiasi teisingai -96 proc.

• Mokytojai man padeda, jei ko nors nesuprantu – 100 proc.

• Mano mokytojai(-os) su manimi aptaria, ką aš moku gerai, kur aš padariau pažangą ir kur 

turėčiau pasitempti – 92 proc.



• Pamokose mes dažnai mokomės ir dirbame dviese ar nedidelėmis grupėmis.-

59 proc.

• Mokytojai(-os) pamokose iš mūsų reikalauja daug -58 proc.

• Namų darbai man padeda geriau išmokti ir suprasti tam tikrus dalykus.- 69 

proc.

• Berniukai ir mergaitės mūsų klasėje sutaria gerai -71proc.



IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

• Visi mokytojai yra susitarę su mokiniais dėl elgesio pamokoje. 

• Daugumai mokinių patinka eiti į šią mokyklą, jie gerai čia jaučiasi ir yra patenkinti mokyklos 

aplinka.

• Visi mokiniai sulaukia pagalbos jei ko nors nesupranta.

• Mokytojai su mokiniais elgiasi teisingai ir draugiškai.

Tobulinti. Pamokų įvairovė, darbas grupėse, namų darbų skyrimas. Vesti daugiau pamokų ne 

mokykloje. 

Atkreipti didesnį dėmesį SEU pamokų metu į mergaičių ir berniukų tarpusavio santykius.


