
Mokinių apklausa  "Mokymosi pasiekimai" 
8 klasė 

 

Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie savo mokymosi rezultatus.Pasiekimai 

klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet kaip ir mokymosi, pažinimo, 

verslumo gebėjimai ir nuostatos, kurias įgyja mokykloje. Buvo pateikta 13 anketų : 8 vaikinai ir 5 

merginos. Iš jų 1 mokosi labai gerai, 6  gerai, 3 vidutiniškai, 3 patenkinamai. 1 mokinys dalyvauja 

visuose renginiuose, yra aktyvus, o 12 dalyvauja tada, kai liepia mokytojai ar kviečia draugai. 

 

Mokinių darbo rezultatus mokytojai vertina dešimties balų sistema. Kokį pažymį Tu parašytum savo 

mokyklai? 

5 - 2 mokiniai; 6- 2 mokiniai; 4 - 1 mokinys; 7- 2 mokiniai; 8 - 3 mokiniai; 9 - 2 mokiniai 

 

Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai? Įrašyk 2-3 konkrečius 

pasiūlymus, ko Tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų. 

 

1. Daugiau daryti namų darbus ( 2mok.) 

2. Per pamokas mokytojai skuba ir nespėji įsidėmėti ( 2mok.) 

3. Per pamokas daugiau kalbėti, o ne rašyti 

4. Reikia susiimti ir pradėti mokytis 

5. Daugiau aiškintų temą; daugiau pratimų; ( 2mok.) 

6. Būtų po pamokų specialios pamokos 

7. Klausyti mokytojų ( 2mok.) 

8. Stengtis labiau moksle ( 3mok.) 

9. Suremontuoti mokyklą 

10. Naudoti daugiau multimedijos arba imtis žinių iš kitų vadovėlių ( 2mok.) 

11. Būti atidesniam per pamokas 

12. Mokytojams negalvoti, kad mokinys turi tik jų pamoką, reikia mokytis ir kitų. 

13. Labiau įsiklausyti į tai, ką aiškina mokytojai 

14. Rimčiau žiūrėti į kai kuriuos dalykus 

15. Vertinti pagal mokymosi lygį 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mokinių apklausa  "Mokymosi pasiekimai" 

 

9 klasė 

 

Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie savo mokymosi 

rezultatus.Pasiekimai klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet kaip 

ir mokymosi, pažinimo, verslumo gebėjimai ir nuostatos, kurias įgyja mokykloje. Buvo pateikta 

16 anketų : 9 vaikinai ir 7 merginos. Iš jų 1 mokosi labai gerai, 5  gerai, 7 vidutiniškai, 1 

patenkinamai, 2 silpnai. 2 mokiniai ( vaikinas ir mergina) dalyvauja visuose renginiuose, yra 

aktyvus, o 11 dalyvauja tada, kai liepia mokytojai ar kviečia draugai; 3 mokiniai nedalyvauja 

niekur, nes nepatinka ir nedomina. 

 

Mokinių darbo rezultatus mokytojai vertina dešimties balų sistema. Kokį pažymį Tu parašytum 

savo mokyklai? 

 

6- 3 mokiniai; 10 - 1 mokinys; 7- 4 mokiniai; 8 - 4 mokiniai; 9 - 4 mokiniai 

 

Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai? Įrašyk 2-3 konkrečius 

pasiūlymus, ko Tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų. 

 

1. Daugiau naujų mokymosi priemonių ( 2 mokiniai) 

2. Suremontuoti sporto salę ( 3 mokiniai ) 

3. Daugiau naujų knygų ( 2 mokiniai) 

4. Pačiam reikia stengtis dėl mokslų. ( 5 mokiniai) 

5. Sportui priemonių trūksta. 

6. Renginiai - labai puikus dalykas motorikai ir laisvalaikiui gerinti. 

7. Daugiau dėmesio skirti kiekvienam mokiniui ( 2 mokiniai) 

8. Netingėti mokytis ( 2 mokiniai) 

9. Visada atlikti namų darbus. 

10. Viską padaryti laiku turėčiau. 

11. Turėčiau lavinti savo atmintį. 

12. Renovuoti mokyklą ir baigti rusiško stiliaus mokymą. 

13. Reikia turėti noro mokytis. 

14. Skatinčiau mokinius gerai mokytis, rengdama ekskursijas pirmūnams. 

15. Mokytojai turėtų labiau stengtis sudominti savo dalyku rengdami ekskursijas pagal temas. 

16. Reiktų, kad mokytojai savo darbą atliktų noriai, o ne atmestinai. 

17. Reiktų labiau remti menus: muziką bei dailę. 

18. Reiktų mokiniams padaryti daugiau užklasinių užsiėmimų. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mokinių apklausa  "Mokymosi pasiekimai" 

 

10 klasė 

 

Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie savo mokymosi 

rezultatus.Pasiekimai klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet kaip 

ir mokymosi, pažinimo, verslumo gebėjimai ir nuostatos, kurias įgyja mokykloje. Buvo pateikta 

20 anketų : 10 vaikinų ir 10 merginų. Anot  jų 2 mokosi labai gerai, 8  gerai, 6 vidutiniškai, 1 

patenkinamai, 3 silpnai. 7 mokiniai dalyvauja visuose renginiuose, yra aktyvus, o 10 dalyvauja 

tada, kai liepia mokytojai ar kviečia draugai; 3 mokiniai nedalyvauja niekur, nes nepatinka ir 

nedomina. 

 

Mokinių darbo rezultatus mokytojai vertina dešimties balų sistema. Kokį pažymį Tu parašytum 

savo mokyklai? 

 

6- 1 mokinys; 7- 4 mokiniai; 8 - 8 mokiniai; 9 - 6 mokiniai 

 

Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai? Įrašyk 2-3 konkrečius 

pasiūlymus, ko Tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų. 

 

1. Įvairesnių darbų pavyzdžių. 

2. Kalbėti, sutelkti dėmesį pagal temas. 

3. Norėtų, kad mokykloje būtų pažanga sporte. 

4. Pačiam reiktų mokytis. 

5. Labiau stengtis. 

6. Geresnių sąlygų kūno kultūros pamokoms, ir kad jos vyktų ilgiau. 

7. Patiems rengti daugiau renginių. 

8. Įdomesnės veiklos ( 3 mokiniai) 

9. Daugiau darbo grupėmis. 

10. Mažiau kontrolinių darbų. 

11. Sutvarkyti sporto salę. 

12. Aptvarkyti visą mokyklos materialą. 

13. Daugiau bendravimo su mokytojais. 

14. Geresnis sutarimas su mokytojais. 

15. Geresnis pamokos išaiškinimas ( 2 mokiniai) 

16. Daugiau praktinių dalykų. 

17. Daugiau išvykų. 

18. Pats turėčiau daugiau laiko skirti pamokoms. 

19. Daugiau užsiėmimų, būrelių, teatro, šokių, poezijos. 

20. Daugiau renginių, kuriuose dalyvautų direktorius. 

21. Daugiau renginių pamokų metu, kai mokiniai nėra išsilakstę. 

22. Daugiau draugauti su visais. 

23. Mažiau tingėti. 

24. Daugiau bendrauti su mokiniais. 

25. Daugiau renginių. 



26. Praleisti mažiau pamokų, daryti namų darbus. 

27. Norėčiau, kad mokytojai labiau domėtųsi savo dėstomu dalyku. 

28. Mokytojams turėtų rūpėti sudominti mokinius. 

29. Mokytojai turėtų išaiškinti iki galo tai, ko kai kurie nesupranta, kad suprantančių būtų ne 

dauguma, o visi. 

 

 

 

Mokinių apklausa  "Mokymosi pasiekimai" 

 

11 klasė 

 

Šiuo tyrimu buvo norima išsiaiškinti, ką mokiniai mano apie savo mokymosi 

rezultatus.Pasiekimai klausimyne yra suprantami ne tik kaip dalykų mokymosi rezultatai, bet kaip 

ir mokymosi, pažinimo, verslumo gebėjimai ir nuostatos, kurias įgyja mokykloje. Buvo pateikta 

13 anketų : 4 vaikinai ir 9 merginos. Anot jų 1 mokosi labai gerai, 1  gerai, 10 vidutiniškai, 1 

silpnai. 6 mokiniai  dalyvauja visuose renginiuose, yra aktyvus,  6 dalyvauja tada, kai liepia 

mokytojai ar kviečia draugai; 1 mokinys nedalyvauja niekur, nes nepatinka ir nedomina. 

 

 

Mokinių darbo rezultatus mokytojai vertina dešimties balų sistema. Kokį pažymį Tu parašytum 

savo mokyklai? 

 

5 - 1 mokinys; 4 - 1 mokinys; 7- 4 mokiniai; 8 - 3 mokiniai; 9 - 3 mokiniai; 10 - 1 mokinys 

 

Ką pirmiausia reikėtų daryti kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai? Įrašyk 2-3 konkrečius 

pasiūlymus, ko Tu pats turėtumei imtis ir ko pageidautumei iš mokytojų. 

 

1. Turėčiau labiau stengtis atlikti namų darbus. 

2. Turėtų būti daugiau praktinių užduočių. 

3. Iš mokytojų išsamesnių paaiškinimų ir žinių ( 2 mokiniai) 

4. Supratimo iš mokytojų. 

5. Laiko ir noro atlikti tai, ką turiu. 

6. Sklandžiai išdėstyti temą. 

7. Susikaupimo trūksta man pačiai. 

8. Iš istorijos mokytojo lėtesnio tempo ir glaustesnės informacijos. 

9. Iš anglų kalbos mažesnės apkrovos. 

10. Geros jų nuotaikos. 

11. Pradėti mokytis ( 2 mokiniai) 

12. Netingėti. 

13. Turėčiau išmokti planuoti laiką. 

14. Mokytojai turėtų efektyviai naudoti pamokų laiką. 


