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• Į I gimnazijos klases 2019/2020 m.m. atvyko mokytis 251 mokinys.

• Tyrime dalyvavo 234 I gimnazijos klasių mokiniai (93 proc.).

• Tyrimo tikslas – nustatyti naujai atvykusių mokinių adaptacijos 
mokykloje ypatumus.

TYRIMAS



Ar tau patinka mokytis Kauno Jono 
Jablonskio gimnazijoje?

99,5  proc. patinka mokytis 
šioje gimnazijoje (77 proc., 
„tikrai taip“, 23 proc. 
„greičiau taip, negu ne“)



Kodėl pasirinkai Kauno Jono Jablonskio 
gimnaziją? (keli pasirinkimo variantai)

Kita:

• Šitoje mokykloje yra sąlygos 
kuriomis galėčiau labiau tobulėti 
nei kitoje mokykloje;

• Labai gera atmosfera; dėl 
sudaryto gero pirmo įspūdžio, 
psichologinio klimato; labai 
patiko atmosfera kai atėjau, 
mokytojai atrodė labai faini ir 
mokymosi galimybės labai 
plačios.

• Dėl plataus integruotų disciplinų 
pasirinkimo!

• Dėl verslumo klasės, tam tikro 
klasių sustiprinimo;

• Dėl galimybės mokytis MYP.
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Ar norėtum grįžti į kitą mokyklą, iš 
kurios atvykai?

78,5 proc. nenorėtų,
16,8 proc. galbūt 
norėtų/norėtų.
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Kaip sutari su bendraklasiais?

90,6 proc. su 
bendraklasiais sutaria 
gerai arba labai gerai

9,4 proc. sutaria 
patenkinamai



Kokie tavo tarpusavio santykiai su 
klasės draugais?

„Su manimi visai nebendrauja“
• vienas iš 1GK;
• vienas iš 1MYP
„Kita“
• Įvairūs
• Ir šilti, tačiau dažniausiai 

dalykiški



Ar susiradai draugų naujoje klasėje, 
mokykloje?

Kita:
• Pažystami;
• turiu vieną draugą;
• turiu pakankamai.



Kaip jautiesi savo klasėje?

86,3 proc. savo klasėje 
jaučiasi gerai, labai gerai, 
puikiai

11,6 proc. - vidutiniškai

1,7 proc. – patenkinamai

0,4 proc. – blogai.

Vidurkis – 8,81/10
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Ar gerai sutari su klasės auklėtoju(a)?

95,7 proc. mokinių gerai sutaria 
su klasės auklėtoju (a).
10 mokinių pažymėjo, kad 
nesutaria



Kokie tavo tarpusavio santykiai su 
klasės auklėtoja?



Kokie tavo naujieji mokytojai? (keli 
pasirinkimo variantai)
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Ar dauguma mokytojų tau noriai 
padeda pamokos metu?

94 proc. mokinių teigia, kad 
dauguma mokytojų noriai 
padeda pamokos metu.
14 mokinių su šiuo teiginiu 
nesutinka.



Ar yra gimnazijoje žmogus, kuriuo tu 
pasitiki?
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Kaip saugiai tu jautiesi gimnazijoje?

93,6 proc. mokinių jaučiasi 
labai saugiai/saugiai



Ar per pastaruosius 2 mėnesius iš tavęs 
mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė?

87 proc. mokinių atsakė 
teigiamai;
12,5 proc. (29 mokiniai) su 
šiuo teiginiu nesutinka



Su kokiomis problemomis, iššūkiais, 
sunkumais susiduri gimnazijoje?

• Didesnis mokymosi krūvis ir 
tempas (21)

• Daug atsiskaitymų, kontrolinių 
darbų (14)

• Daug namų darbų (11)

• Sunku mokytis, stresas (20)

• Sunku pritapti, būti savimi (8)

• Santykiai su mokytojais (12)

55 proc. tyrime dalyvavusių su 
problemomis ir sunkumais 
nesusiduria (129 mokiniai).



Kas tau patinka šioje gimnazijoje? (keli 
pasirinkimo variantai)

Kiti atsakymai:
• aktyvi psichologė ir socialinė
• fizinis ugdymas
• Puikus maistas valgykloje! 

Koridoriuje surašytos citatos 
garsių žmonių, ant lentynų 
nemaža padėtų knygų, kurias 
gali visi bet kada per 
pertrauka paskaityti.. Patinka 
pakabinti mokyklos 
dienotvarkė, rodoma per 
televizorių.
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Kaip jautiesi prisitaikęs naujoje 
mokykloje?

82 proc. puikiai 
prisitaikė;

16,3 proc. patenkinamai 
prisitaikė.
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Kas gali būti patobulinta, kad tau 
gimnazijoje sektųsi geriau?

• Mažesnis namų darbų skaičius 
ir kontrolinių/atsiskaitymų 
skaičius per dieną

• Didesnė mokytojų pagalba 
mokiniams

• Sporto salės remontas

• Maistas valgykloje

• Daugiau renginių, išvykų

• 61 proc. (142 mokiniai) teigia, 
kad nežino arba nėra tokio 
dalyko, kurį galima būtų 
patobulinti.



Kaip vertini Kauno Jono Jablonskio gimnaziją? 
(vykdomas veiklas, darbo organizavimą, 
atmosferą ir pan.)

92,3 proc. gimnaziją vertina 
gerai, labai gerai, puikiai

7,3 proc. – vidutiniškai

0,4 proc. – patenkinamai

0 proc. – blogai

Vidurkis – 9,13/100 0 0 1 0 1
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• Sėkmingos adaptacijos rodikliai:
• 82 proc. naujai atvykusių mokinių teigia, kad puikiai prisitaikė 

gimnazijoje; 16,3 proc. – patenkinamai prisitaikė.
• 99,5 proc. apklausoje dalyvavusių teigia, kad jiems patinka mokytis 

šioje gimnazijoje.
• 90,6 proc. – teigia, kad su bendraklasiais sutaria gerai arba labai 

gerai.
• 86,3 proc. – savo klasėje jaučiasi gerai, labai gerai, puikiai.
• 95,7 proc. mokinių gerai sutaria su klasės auklėtoju (a). 62 proc. 

mokinių savo santykius su klasės auklėtoju pažymėjo, kaip šiltus ir 
draugiškus.

• Mūsų gimnaziją naujai atvykę mokiniai įvertino 9,13 balais iš 10.

IŠVADOS



• Kiekvienoje klasėje yra mokinių, kurie patiria sunkumų naujoje 
mokykloje, t.y. jiems iki šiol sunku priprasti prie naujos mokyklos:

• 6 proc. (13 mok.) norėtų grįžti į mokyklą, iš kurios atvyko.

• 1 mokiniui nepatinka mokytis šioje gimnazijoje.

• 9,4 proc. (22 mok.) su bendraklasiais sutaria patenkinami.

• 2 mokiniai teigia, kad su jais visai nebendrauja klasės draugai.

• 5 mokiniai, teigia, kad mokykloje neprisitaikė, dažnai pagalvoja 
apie mokyklos keitimą.

IŠVADOS



• Klasių auklėtojams, dalykų mokytojams atkreipti dėmesį į tuos 
moksleivius, kurie klasėje mažai su kuo bendrauja, nepasitiki savimi. 
Ieškoti galimybių integruoti juos į kolektyvą. Skatinti kalbėti apie savo 
sunkumus. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais, esant poreikiui skatinti 
kreiptis į pagalbos vaikui specialistus.

• 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


