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3-4 klasių mokinių ir tėvų apklausos rezultatai 

 

Balandžio mėnesį gimnazijoje atlikta 3-4 klasių mokinių ir jų tėvų apklausa. Siekta sužinoti, 

kokias stipriąsias ir tobulintinas gimnazijos sritis pastebi bendruomenės nariai, kokią ateities gimnaziją 

įsivaizduoja.  

 

 

 Apklausoje dalyvavo 223 gimnazistai ir 98 jų tėvai.  

 Gimnazijoje saugiai jaučiasi 91 proc. mokinių, tam pritaria ir 96 proc. tėvų. 76 proc. gimnazistų 

teigia, jog atėję mokytis gavo viską, ko norėjo – likusieji įvardija, jog norėtųsi daugiau vienas kito palaikymo, 

abipusio pozityvumo bendraujant. Savo buvimą gimnazijoje jie vertina gana kritiškai– jeigu ateitų čia mokytis 

iš naujo, daugelis gimnazistų gerokai daugiau mokytųsi, dalyvautų visose galimose projektų ir popamokinėse 

veiklose, atidžiau apgalvotų pasirenkamus dalykus.  Beveik visi teigia žinantys gimnazijos tvarkos taisykles ir 

stengiasi jų laikytis. Mokyklos ir savo klasės mikroklimatą 76 proc. mokinių vertina gerai (3-4 proc. vertina 

neigiamai). 

 Tiek tėvai, tiek ir mokiniai džiaugiasi tvarkinga gimnazijos aplinka, mokymuisi reikalingomis 

priemonėmis. Nors aktyviai gimnazija domisi tik 67 proc. tėvų, visi bendrai teigia, jog informacijos apie mokinį 

ir mokyklos gyvenimą yra pakankamai, 94 proc. stengiasi bendrauti ir palaikyti ryšį su klasių auklėtojomis. 

 Atsakydami į anketos klausimus, mokiniai ir tėvai buvo savikritiški: 17 proc. mokinių pripažįsta, 

kad mokymuisi neskiria tiek pastangų, kiek galėtų (8 proc. tėvų mano, jog jų vaikui mokymosi motyvacijos 

trūksta). 16 proc. mokinių supranta, jog laisvą laiką tarp pamokų („langų“ metu) leidžia neefektyviai. Pasitaiko, 

kad su mokytojais mokiniai bendrauja netinkamai (24 proc.). 35 proc. mano, jog klasėje yra mokinių, dėl kurių 

jaučia įtampą.  

                       Atsakydami į atvirą klausimą, kokios šiuo metu pagalbos mokiniui reikėtų, daugelis tėvų ir 

gimnazistų pažymi, jog viskas yra gerai arba reikalingą pagalbą jau gauna.  Nors gimnazijoje organizuojama 

daug renginių, skirtų profesiniam orientavimui, dalis mokinių pageidauja gauti dar daugiau informacijos apie 

studijas, karjeros planavimą.  

                      Siekiant tobulinti gimnazijos veiklą, bendruomenės narių buvo klausta apie ateities gimnazijos 

viziją. Apibūdinimuose dažniausiai kartojosi žodžiai „modernią“, „gražią“, „nuolat tobulėjančią“, „kūrybingą ir 

draugišką“, „šiltą“, „nuolat tobulėjančius mokytojus“, „iššūkių nebijančius mokinius“, „daug projektinės 

veiklos“.  Buvo pateikta ir konkrečių pasiūlymų apie atsiskaitymus, ugdymo turinį, kitas veiklas.  

                 Apklausos rezultatai išsamiai aptarti administracijos posėdyje - svarstyti visi apklausos dalyvių 

pasiūlymai, pastebėjimai. Į juos bus atsižvelgta planuojant kitų  mokslo metų veiklas, tobulintinas sritis. 

Apibendrinant apklausos rezultatus galima teigti, jog mokiniai ir tėvai akcentuoja mokinio/mokytojo tarpusavio 

santykių svarbą, ugdymo kokybę. 

 


