
Vaikų emocinė būklė

mokykloje



Šiame pristatyme mes aptarsime 
rezultatus iš apklausos apie vaikų 
emocinę būklę mūsų mokykloje



Kokia dažniausiai būna tavo nuotaika atėjus į mokyklą?

• Gera

• Linksma

• Pavargęs/-usi

• Bloga

• Kita/Neutralus

31%

13%

11%

10%

35%

Gera Linskma Pavargęs/-usi Bloga KIta/Neutralus



Kokia dažniausiai būna tavo nuotaika po pamokų 

( išeinant iš mokyklos)?

15%

2%

42%
4%

17%

4%

4%

12%

Linksma Puiki Gera Laiminga Pavargęs/-usi Nervingas/-a Liūdna Kita

• Linksma

• Puiki

• Gera

• Laiminga

• Pavargęs/-usi

• Nervingas/-a

• Liūdna

• Kita



Kas daro įtaką tavo nuotaikai mokykloje?

53%

33%

14%

Klasės draugai Mokytojai Kita

• Klasės draugai

• Mokytojai

• Kita



Kaip tai keičia tavo nuotaiką?

•Draugai/Aplinkiniai 

pralinksmina

•Pablogina nuotaiką

•Keičiasi pagal kitų įtaką



Ar tau svarbu, kaip jaučiasi šalia tavęs esantys 

žmonės?

88%

12%

Taip, nes... Ne, nes...

Tekstiniai atsakymai:

• Nes ir aš taip jaučiuosi.

• Jaučiuosi prastai kai žinau 

jog kiti blogai jaučiasi.

• Man svarbu pasirūpinti kitų 

savijauta.



Kaip manai, ar mūsų  gera emocinė atmosfera?

37%

21%

42%

Taip/Gera Ne/Bloga Kita/Neutrali

• Taip/Gera

• Ne/Bloga

• Kita/Neutrali



Kas, tavo nuomone, pagerintų 

emocinę atmosferą mokykloje?

•Pozityvesni mokytojai

•Mažiau namų darbų

• Įvairios veiklos pertraukų metu



Su kuo pasidalini, jei tave užplūsta nerimas, liūdnos 

mintys?

3%

32%

21%

44%

Su mokytojais Su draugais Su tėvais Viska laikau savyje

• Pasikalbu su mokytojais

• Su draugais

• Su tėvais

• Viską laikau savyje



Su kuo daliniesi savo džiaugsmu?

49%

42%

9%

Su draugais Su šeima Kita

• Su draugais

• Su šeima

• Kita



Išvados

Taigi galime daryti išvadą, kad mokinių nuotaiką atėjus į mokyklą yra neutrali 

bei dažnai gera :), o išeinant vos nevienareikšmiškai gera.

Įtakos vaikų nuomonei turi draugai ir mokytojai.

O pagerinti mūsų emocinę būklę mokykloje galėtų:

• Pozityvesni mokytojai

•Mažiau namų darbų

• Įvairios veiklos pertraukų metu



AČIŪ UŽ DĖMĖSĮ


