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Apklausą atliko: 

1) 92% 5-10 klasių mokinių ,  

2) 85%  1-10 klasių mokinių tėvų,  

3) 100% mokytojų. 

 

I. 5-10 KLASIŲ MOKINIAI 

 

Teiginiai Rodiklis 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau 3,4 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,3 

Man yra svarbu mokytis 3,3 

Pamokoje aš nebijau suklysti 3,3 

Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus 3,2 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesityčiojo 3,2 

Mokytojų padedamas aš mokausi įsivertinti savo pažangą 3,2 

Mokytojai padeda pažinti mano gabumus 3,0 

Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,0 

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 3,0 

Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje 2,9 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 2,8 

Mokykloje gaunu man suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes 2,8 

Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 2,8 

Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę 2,7 

Man patinka eiti į mokyklą 2,6 

Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos 2,5 

 

 



II. 1-10 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) 

 

Teiginiai Rodiklis 

Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus 3,6 

Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti 3,6 

Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 3,5 

Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje 

veikloje 

3,5 

Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus 3,5 

Mano vaikui yra svarbu mokytis 3,4 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo 3,4 

Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės 3,4 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę 3,3 

Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 3,3 

Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą 3,3 

Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir 

profesijos pasirinkimo galimybes 

3,2 

Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti) 

3,2 

Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagalbos 3,2 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo 3,1 

Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 3,1 

Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,1 

 

III. MOKYTOJAI 

 

Teiginiai Rodiklis 

Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti 3,9 

Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes 3,8 



Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę 3,8 

Mano pamokose mokiniai nebijo suklysti 3,8 

Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus 3,8 

Mokiniams padedu pažinti jų gabumus 3,7 

Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą 3,6 

Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos 3,5 

Per mano pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 3,4 

Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje 3,4 

Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 3,4 

Mokykloje mano mokiniai gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir 

profesijos pasirinkimo galimybes 3,3 

Į mokyklą mokiniams eiti patinka 3,1 

Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje 3,1 

Mano mokiniams yra svarbu mokytis 2,9 

Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo 2,9 

Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu 2,6 
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