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Tikslas:  ištirti ir įvertinti paauglių ir jaunuolių socialines kompetencijas: savęs 
vertinimo ir pažinimo, elgesio mokykloje, bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti ką mokiniai veikia laisvalaikiu. 
2. Sužinoti, ar mokiniai norėtų dalyvauti organizuojant ugdymo procesą.
3. Išsiaiškinti, kaip vertina savo mokymosi galimybes ir rezultatus.
Anketos turinys:
1) pirmąją anketos dalį sudarė klausimai, kuriais siekta išsiaiškinti mokinių 
laisvalaikio veiklas, elgesio sudėtingose situacijose spendimo būdus.
2) antrojoje dalyje sutelkti klausimai, kuriais siekta išsiaiškinti, kokia mokinių 
savivertė, bendradarbiavimo gebėjimai, bendravimo ir elgesio kultūra įvairiose 
mokyklinėse situacijose.
Mokiniams buvo pateikta anketa (8 klausimai). Apklausoje dalyvavo 5-10 
klasių mokiniai, iš kurių į klausimus  atsakė 20 ugdytinių.



Apklausoje dalyvavo 5-10 klasių mokiniai, iš 
kurių pasirenkamuoju būdu buvo apklausti 20 
mokinių. Tyrimo rezultatai: 
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Ar tau reikia mokymosi pagalbos?

Taip Ne



Informacijos sklaida.
Mokiniai gauna pakankamai informacijos pamokų ir 
konsultacijų metu, tačiau ne visi tinkamai ją pritaiko.

Ar mokykloje gaunate pakankamai žinių?

Taip Ne Priklauso nuo tam tikro mokytojo



Mokymosi pagalba:
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Ar tu galėtum padėti kitiems mokiniams
mokytis?

Ar padėtum mokytojui pravesti arba
pasiruošti pamokai?

apklausa

Taip Ne Stulpelis1



Mokymosi būdai: 
Savarankiškas; 
Mokymasis per pamoką.
Priimtiniausias mokymosi būdas - pamoka. Galime daryti 
išvadą, jog vaikai negeba patys savarankiškai išmokti, trūksta 
saviugdos ir mokymosi mokytis įgūdžių, motyvacijos siekti 
geresnių rezultatų.

Mokymosi būdai

Savarankiškas pamoka



Savęs įsivertinimas
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Įsivertinimas

Esu patenkintas savo rezultatais Galėčiau mokytis geriau Esu nepatenkintas savo rezultatais Bandau siekti geresnių rezultatų



Kaip dažniausiai leidi laisvalaikį?
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Išvados:
• Mokiniai gauna pakankamai informacijos pamokų ir konsultacijų metu, 

tačiau ne visi tinkamai ją pritaiko.  

• Dauguma mokinių norėtų prisidėti prie ugdymo proceso: pravesti pamokas 
kartu su mokytoju (60%), padėti mokytis kitiems mokiniams (75%).

• Priimtiniausias mokymosi būdas - pamoka. Galime daryti išvadą, jog vaikai 
negeba patys savarankiškai išmokti, trūksta saviugdos ir mokymosi mokytis 
įgūdžių, motyvacijos.

• 57% mokinių išreiškė nuomonę, jog galėtų mokytis geriau. Šio klausimu 
mokiniai geba save vertinti kritiškai, pripažįsta, kad reikėtų dėti daugiau 
pastangų siekiant geresnių rezultatų.

• Priimtiniausias laisvalaikio leidimo būdas – kompiuteriniai žaidimai (20 
mokinių). Tik maža dalis apklaustųjų renkasi savišvietą (3). 


