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� Grįžusių klausimynų kvota – 63,5%

� Atsakiusiųjų pagal klases:
� 2a klasė – 45%

� 2b klasė – 6%

� 2c klasė – 49%

EMOCINĖ BŪSENA

Gimnazijoje jaučiuosi gerai:

 
Visiškai 
sutinku 
60%

Ko gero, sutinku 40%



Nuotolinis mokymasis

� Ar turi visas reikiamas priemones 
darbui per nuotolį?

� Kokių priemonių trūksta:
� 3 ats. – kameros, kad veiktų

� 1ats. – mikrofono

� Kokios pagalbos tau reikėtų iš 
gimnazijos mokantis per nuotolį?
� Daugiau konsultacijų;

� Kad leistų taisytis pažymius;

� Kad mokytojai suprastų ir mus, jog 
išgyvenam sunkų laiką ir nerėktų ant 
mūsų;

� Nėra motyvacijos mokytis;

� Nieko.

Taip 89%

Iš dalies 
9%

Ne 2% (1 mokinys)



Ką reikėtų pakeisti nuotoliniame 
mokyme?

� Mane tenkina nuotolinio 
mokymosi organizavimas.

 

Taip 70%

Iš dalies 23%

Ne 6% (3mok.)



� Ar tau būtų naudinga dalyko 
mokytojo pagalba po pamokų ruoštis 
egzaminams?

� Kokio mokytojo pagalba būtų 
reikalingiausia?
� Lietuvių k.,

� Matematikos;

� Biologijos;

� Istorijos;

� Chemijos;

� Anglų k.
Taip 
45%

Ne 55%



Pasirinkimai
� Kurį pasirenkamąjį dalyką rinksiesi III 

klasėje?
� Kita 32% 

� Psichologija 17% 

� Biotechnologijos 15% 

� Medijų technologijos 13% 

� Teisė ir politika 13% 

� Braižyba 11% 

� Kokį pasirenkamąjį dalyką 
norėtum mokytis?
� finansų ekonomika matematikoje;

� Dailė;

� Kulinarija;

� Mechanika;

� Medicininė kosmetologija;

� Programavimas;

� Lietuvių filologija ir leidyba.



Renginiai

� Ar gimnazijoje tau pakanka 
renginių, švenčių?

� Kokių renginių, švenčių gimnazijoje 
pageidautumei? 
� Jokių, nes tai yra mokslo įstaiga;

� Jokių, nes karantinas;

� Visokių.

Visiškai sutinku 
34%

Ko gero, 
sutinku 60%

Ko gero, nesutinku 4%
Visiškai nesutinku 2% 



� Kaip manai, ar gimnazijoje gauni tai, 
dėl ko į ją eini?

� Jeigu turėtumei galimybę 
gimnazijoje ką nors pakeisti, ką 
keistumei?
� Skambutį 51% 
� Valgyklos maistą 47% 
� Gimnazijos vidų 21%
� Mokytojus 19% (matematikos, lietuvių 

k., rusų k.; daugiau jaunesnių 
mokytojų; norisi draugiškumo iš 
mokytojų)

� Bibliotekos aplinką 11% 
� Klasės draugus 4% 
� Klasės auklėtoją 4% 
� Kita 11% (tvarkingesnius wc, daugiau 

dėmesio skirčiau gamtos mokslų 
laboratorijoms)

Visiškai 
sutinku 32%

Ko gero, 
sutinku 60%

Ko gero, 
nesutinku 2%



Ar ketina keisti gimnaziją?

� Ar žadi keisti gimnaziją? � Jeigu norėtumei keisti gimnaziją, tai 
padarytumei dėl:
� nekeisčiau, viskas gerai 70% 
� mokytojų bendravimo su tavimi 6% 

� silpnai paruošiamų dalykų 11% (lietuvių k. 
anglų k.(Vaznonienė), matematika(Bliūmas))

� silpnos klasės motyvacijos mokytis 9% 

� santykių su bendraklasiais 4% 

� bendros gimnazijos atmosferos 4%

� nejaukios gimnazijos aplinkos 0% 

� gimnazijos taisyklių 0% 

� gyvenamos vietos 13% 

� tėvų 2%

�  kita 0 %

Tikrai ne 87%

Jei įstosiu į kitą 2%
Dar neapsisprendžiau 9% 

Taip 2%



Norai ...

� Gimnazijoje norėčiau, kad būtų: 
� stalo futbolas 43% 

� daugiau stalo teniso stalų 23% 

� šachmatų lenta 15% 

� kita 28% (Daiktų keičiančių gimnazijos koridorių į modernesnę erdvę; 
įdomių veiklų; kampelio stalo žaidimams; kažko su mechanika; 
muzikos pertraukų metu; mažiau pamokų.)


