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• Apklausoje dalyvavo 6, 7, 8 kl. tėveliai. 

Į pateiktus anketos  klausimus atsakė 30 iš 55.



1. Kaip Jūsų vaikas geriau  ir daugiau išmoksta 

pamokoje? ( Pasirinkite ir pabraukite  vieną 

atsakymą):

- dirbdamas savarankiškai- 30;

- bendradarbiaudamas su klasės 

draugais  - 63,3;   

-kita (parašykite): su mokytojais -6,7.



2. Kokie Jūsų vaiko atsiliepimai apie darbą 

grupėse ir poroje su klasės draugu?

• Blogi – 3,3;

• Geri – 83,3;

• Paprasti - 3,3;

• Patinka dirbti  tik poroje- 3,3;

• Patenkinami – 3,3.



3. Ar Jūsų vaikas ruošdamas  namų darbus bendradarbiauja su 
kitais?     

Taip - 50              Ne -50

Jei bendradarbiauja, parašykite su kuo: 

• Su sese – 30;

• Su tėvais – 43;

• Su broliu -13;

• Su klasės drauge 6,6.



4. Ar dažnai jūsų  vaikas per pamokas 
mokosi mažose grupelėse?Per kokius 
dalykus  ir kaip dažnai?

• Dažnai – 16;

• Nelabai dažnai- 33,3;

• Ne -33;

• Per mėnesį mažiausiai penkis kartus, per 
visas pamokas 3,3.



• Lietuvių kalba- 40;                    

• Anglų kalba- 16,6;

• Rusų kalba - 13,3;

• Matematika – 20;

• Gamta ir žmogus, Biologija- 16,6;

• Dailė - 3,3;

• Muzika - 3,3;

• Fizika - 3,3;

• Per renginius - 3,3;

• Technologijos - 6,6.



5. Kokie su mokymusi bendradarbiaujant susiję 

dalykai kelia Jums nerimą?

• Nekelia nieko, jei dalyvauja mokytojas;

• Blogų draugų įtaka;

• Iš vaiko nuomonės gali pasišaipyti kiti;

• Kad ne viską supranta, įsisavina,kai aiškina 

mokiniai;

• Nekelia – 30;

• Neatsakė -30.



6. Parašykite vieną ar kelis dalykus, kurių vaikas 
išmoko bendradarbiaudamas, kai jam kažkas 
padėjo ( vidinė motyvacija, kūrybiškumas ir 
pan.)?

• Skatina domėtis;

• Skatina atsakingumą, darbštumą, 
savarankiškumą, laisvai bendrauti, gebėjimą 
išklausyti, vieningumą.

• Daugiau išmoksta, tampa drąsesni, 
kūrybiškesni. Padeda kitiems. Stiprėja vidinė 
motyvacija.



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


