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Apklausoje dalyvavę mokiniai

Iš Viso dalyvavo 120 mokinių, 95 
% visų naujai atvykusių (6 

mokiniai nebuvo apklausti)
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98,3 % 99,2 % 97,5 % 93,3 % 96,7 %

Mokinių teigiami atsakymai



32,5 %

67,5 %
Taip

Ne

Iš 9 mokiniai norėtų pereiti į 
kitą mokyklą

Iš Trečdalis, 39 mokiniai 
pagalvoja apie buvusią 

mokyklą, norėtų ten grįžti

Dažnai prisimena ankstesnę mokyklą, 
norisi ten grįžti



1A 1B 1C 1D 1VK 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C

5 7 4 8 5 1 1 1 1 2 0 4 39

3 1 2 3 0 9 mokiniai norintys pereiti į kitą mokyklą

Mokiniai, dažnai prisimenantys seną 
mokyklą ir norintys ten sugrįžti



Man iki šiol sunku
priprasti prie naujos

mokyklos

15.8

84.2

Taip

Ne

19 mokinių (15,8 %) iki 
šiol sunku priprasti prie 

naujos mokyklos

8.3

91.7

Taip

Ne

10 mokinių (8,3 %) 
jaučiasi nepriimti klasės

Jaučiu, kad klasėje 
nesu priimamas



1A 1B 1C 1D 1VK 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C

2 3 4 5 1 1 0 1 0 1 0 1 19

Mokiniai, kuriems sunku priprasti prie naujos mokyklos

1A 1B 1C 1D 1VK 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C

2 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 10

Mokiniai, jaučiantys, kad klasėje nėra priimami



88,3 %

11,7 %

Taip

Ne

Didžioji dauguma mokinių (106 
mokiniai) paprastai yra geros nuotaikos, 
gerai jaučiasi. Tačiau 14 mokinių su šiuo 

teiginiu nesutiko

Paprastai esu geros nuotaikos, gerai 
jaučiuosi



80,8 %

19,2 %

Taip

Ne

97 mokiniai teigia, kad gimnazijoje yra 
žmogus, kuriuo jie pasitiki, ir gali jam 

pasipasakoti, kreiptis pagalbos. 23 
mokiniai su šiuo teiginiu nesutiko

Mokykloje yra žmogus, kuriuo aš 
pasitikiu, galiu kreiptis į jį pagalbos



89,2 %
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Mokytojai Psichologas

Taip

Ne

107 mokiniai teigia, kad mokytojai 
stengiasi jiems padėti, suteikia 

pagalbos, kai to reikia. 13 mokinių su 
šiuo teiginiu nesutinka

40 % (48 mokiniai) apklaustųjų kreiptųsi 
pagalbos į gimnazijos psichologę. 72 
mokiniai į šį teiginį atsakė neigiamai



37,5 %

5,8 %

50,8 %

27,5 %

21,7 %

4,2 %
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Naujoje mokykloje man sunkiausia



Kas tau patinka/nepatinka naujoje 
mokykloje?

• Mokiniams patinka mokymosi 
atmosferą, aplinkos, supratingi 
mokytojai, bendraklasiai, įvairūs 
bei įdomūs renginiai, aktyvus 
parlamentas, draugiška, 
paprasta, bendraujanti 
administracija.

• Nepatinka, kad neišleidžia į 
lauką, kad nėra dviejų 
skambučių į pamoką, kad per 
griežti reikalavimai uniformai,  
kad skiriama per vieną dieną 
per daug kontrolinių.



• Didžiajai daugumai mokinių (98,3 %) patinka mokytis šioje 
mokykloje, čia jie jaučiasi saugūs (99,2 %). Jiems patinka mokykloje 
vykstantys renginiai, akcijos (97,5 %). Savo santykius su klasės 
auklėtoju (93,3 %) ir su klasės draugais (96,7 %) didžioji dauguma 
mokinių vertina, kaip šiltus ir draugiškus.

• Tai gali būti sėkmingos adaptacijos rodikliai.

Išvados



• Kiekvienoje klasėje yra mokinių, kurie patiria sunkumų naujoje 
mokykloje, t.y. jiems iki šiol sunku priprasti prie naujos mokyklos (19 
mokinių (15,8 %)), 10 mokinių (8,3 %) jaučiais, kad klasėje jų 
nepriima, 9 mokiniai (7,5 %) norėtų pereiti į kitą mokyklą. Trečdalis 
apklausoje dalyvavusių mokinių (39 mokiniai, 32,5 %) dažnai 
prisimena ankstesnę mokyklą, jiems norisi ten sugrįžti.

• Yra mokinių, kurie susiduria su adaptacijos periodo sunkumais.

Išvados



• 23 mokiniai (19,2 %) nesutiko su teiginiu, kad gimnazijoje yra 
žmogus, kuriuo jie pasitiki, ir gali jam pasipasakoti. 72 (60 %) 
apklausos dalyviai nesutiko su teiginių, kad jeigu turėtų problemų, 
kreiptųsi pagalbos į gimnazijos psichologę. 13 mokinių (10,8 %) 
nesutiko su teiginiu, kad mokytojai stengiasi jiems padėti, suteikia 
pagalbos, kai to reikia.

• Reikalingas tolimesnis darbas, padėsiantis mokiniams įveikti 
adaptacijos sunkumus.

Išvados



• Klasių auklėtojams, dalykų mokytojams atkreipti dėmesį į tuos 
moksleivius, kurie klasėje mažai su kuo bendrauja, save nuvertina. Ieškoti 
galimybių integruoti juos į kolektyvą. Skatinti kalbėti apie savo sunkumus. 
Toliau dirbti vienijant klasės kolektyvą bei siekti glaudesnio ryšio su savo 
auklėtiniais.

• Klasių auklėtojams, mokyklos psichologui, socialiniam pedagogui, 
visuomenės sveikatos specialistui mokyti mokinius efektyvaus mokymosi 
metodų bei šviesti apie mokymosi režimą, siekiant sumažinti nuovargį. 
Vykdyti žalingų įpročių prevenciją ir postvenciją.

• Klasių auklėtojam, dalykų mokytojams kreipti mokinius individualioms 
psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijoms, siekiant padėti jiems 
įveikti psichologinio prisitaikymo problemas.

Rekomendacijos


