
,,Naujai į mokyklą atėjusių mokinių adaptacijos tyrimas“ 
 
2015 m. gruodžio mėn. buvo atliktas naujų mokinių adaptacijos tyrimas „Naujai atvykusių 

mokinių adaptacija gimnazijoje“. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokinio savijautą gimnazijoje, su 

kokiomis problemomis jis susiduria. 

Tyrime dalyvavo 62 naujai į gimnaziją atvykę mokiniai iš 1-3 klasių. Mokinių amžius 14-18 

metų. 

Mokinių pasiskirstymas lentelėje. 

Klasė Berniukai 

(mok sk.) 

Mergaitės 

(mok. sk.) 

Iš viso  

(mok. sk.) 

IA 4 3 7 

IB 2 0 2 

IC 4 2 6 

ID 2 2 4 

IE 10 3 13 

IIA 1 0 1 

IIB 1 2 3 

IIIA 5 2 7 

IIIB 1 2 3 

IIIC 4 2 6 

IIID 6 4 10 

Iš viso 

(mok. sk.) 
40 22 62 

 

Rezultatai 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Išvados 

Tyrimo duomenimis, gimnazijoje naujai atvykę mokiniai jaučiasi saugūs (100%). 

Dauguma jų (90%) susirado draugų, klasėje jaučiasi gerai (90%), sutaria su bendraklasiais (92%). 

Dauguma mokinių teigia, kad jų ir mokytojų santykiai nei geri, nei blogi (64%), nors 32% mokinių 

sako, kad su mokytojais sutaria puikiai. 74% mokinių galvoja, kad gimnazijoje pavyko prisitaikyti, 

tačiau 24% mokinių jaučiasi patenkinamai prisitaikę, kartais net pagalvoja apie mokyklos keitimą. 

Daugumos mokinių mokymosi rezultatai atvykus į gimnaziją liko tokie patys (52%), 29% 

mokinių teigia, kad rezultatai pablogėjo, 18% - pagerėjo.  

Mokiniai gimnaziją rinkosi daugiausia dėl įvairių galimybių (40%), aukštų pasiekimų 

(37%), arčiausiai namų (34%). Tačiau įvardino ir tai, kad gimnaziją rinkosi ir dėl tvarkos (26%) gerų 

santykių tarp mokytojų-mokinių-vadovų (15%), įvairių renginių (15%), mokinių skatinimo (11%). 

Jei mokiniai keistų mokyklą, tai padarytų tik dėl: gyvenamosios vietos pakeitimo (45%), 

nesutarimų, konfliktų su mokytojais (42%), nesutarimų, konfliktų su klasės draugais ar kitais 

mokiniais (31%), prastos mokymo kokybės (27%), per aukštų mokymosi reikalavimų (19%), 

nesaugios mokyklos aplinkos (15%). 

Apžvelgę visus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad mokiniams daugiau ar mažiau, bet 

pavyko prisitaikyti gimnazijoje. Jie teigia, kad kasdieninėje veikloje ar moksluose iškilus 

sunkumams prašytų  pagalbos (81%), laikosi mokyklos taisyklių (95%), susidoroja su mokymosi 

krūviu (82%), mokosi gerai arba labai gerai (61%), mokyklą lanko nepriekaištingai (68%), yra 

patenkinti savimi tokiais, kokie yra (81%). 

 

Rekomendacijos 

1. Mokytojams atkreipti dėmesį į užduočių diferencijavimą, metodų, pamokos dėstymo 

tempo parinkimą, atsižvelgiant į klasės ir kiekvieno mokinio individualius gebėjimus. 

2. Pastebėti ir pastiprinti tinkamą mokinio elgesį, Pagirti ir įvertinti ne tik už atliktą darbą, 

bet ir pastangas. 

3. Daugiau dėmesio skirti mokinių saugumui, mokinių patyčių vienas kito atžvilgiu 

pamokoje pastebėjimui, individualių pokalbių su mokiniais organizavimu, tarpusavio 

santykių gerinimu. 

 


