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Apklausoje dalyvavo 8, 9, 10, 11 klasių 
mokiniai. 

Į klausimus atsakė 

66 mokiniai. 



Tavo mokykla yra vieta, kurioje gera ir 
įdomu mokytis?



Parašyk tris teiginius, kodėl mokaisi. 
Pradėk nuo svarbiausio.

• Kiekvienas žmogus turi tobulėti, mokytis, kad 
jaustų pilnavertiškumą.

• Dėl savęs.

• Įdomu.

• Reikia.

• Tėvai liepia.

• Privaloma.

• Nenoriu sunkiai dirbti.



Jei tau reikia pagalbos, gali kreiptis į 
mokytoją.



Kaip dažnai ....?



Kokie veiksniai tau trukdo mokytis?

• a) sunku susikaupti                                                  44
• b) turiu daug mokymosi spragų                            21
• c) trukdo klasės draugų elgesys per pamoką      30
• d) pamokų nelankymas                                            1  
• nematau prasmės mokytis , nes tai, ko mokoma, man ateityje 

nereikės                                                                     6
• manau, kad mokslas nebūtinas norint kažko pasiekti       1                                                                   
• bendraamžių ir klasės draugų įtaka, t.y. nenoras įgyti “moksliuko “ 

reputaciją 4
• kita... Tingiu; trūksta nuolatinės motyvacijos, t.y. to, kas 

paskatintų tobulėti; sunku; kai kurių dalykų man nereikės ateityje;
mokytojai per mažai aiškina, užduoda daug namų darbų; nors 
nėra laiko, kai kartais ko nors nesuprantu.



Kurie iš šių mokytojų veiksmų skatina 
tave mokytis?



Ar tavo santykiai su tėvais priklauso 
nuo gaunamų pažymių kokybės?



Geriau mokytis tave skatina?



Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad 
didėtų mokyklos mokinių noras 

mokytis? Parašyk 2-3 pasiūlymus.

• Užduotis atlikti naudojantis multimedija.
• Kad mokytojai nebūtų griežti.
• Mokytojams būti griežtesniems, t.y. neleisti perrašyti 

kontrolinių darbų, pasikelti pažymį.
• Mokytojams labiau girti mokinius.
• Mokytojams neišskirti vienų mokinių iš kitų.
• Daugiau renginių ir linksmų pamokų.
• Neperkrauti namų darbais.
• Versti suvokti, kad mokslo reikia, o ne versti mokytis.
• Naudoti įvairesnius mokymo metodus.



Išvados

• Daugiau kaip pusė apklaustų mokinių mano, kad mokykla 
yra vieta, kurioje gera ir įdomu mokytis.

• Mokiniai puikiai supranta, kodėl jie turi mokytis.
• Jei reikia pagalbos, dauguma apklaustųjų teigia, kad drąsiai 

gali kreiptis pagalbos į mokytojus.
• Mokiniams pasiekti geresnių rezultatų labiausiai trukdo 

nesugebėjimas susikaupti, klasės draugų netinkamas 
elgesys pamokose ir turimos mokymosi spragos.

• Labiausiai mokytis skatina žinių vertinimas atsižvelgiant į 
mokinio individualius gebėjimus, malonus mokytojų 
elgesys, jų pagyrimai.

• Gaunami pažymiai neturi įtakos geriems santykiams su 
tėvais.



Pasiūlymai

• Rengti mokomuosius renginius ( pvz. dalykų 
savaitės).

• Naujinti mokymo bazę , kad įranga ir priemonės 
atitiktų šiuolaikinio ugdymo proceso poreikius ir 
reikalavimus.

• Mokinio pasiekimus ir pažangą vertinti visapusiškai 
(žinias, supratimą, gebėjimus, įgūdžius ,nuostatas).

• Siekti, kad vertinimas ir toliau keltų mokinių 
motyvaciją.

• Pamokose naudoti įvairius mokymo metodus.
• Klasės valandėlėse kalbėti apie mokymosi 

motyvaciją.



Ačiū už dėmesį!




