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� Grįžusių klausimynų kvota – 86,5 %

� Pagal klases atsakiusiųjų :
� 1IT – 21 mokinys;

� 1S – 22 mokiniai;

� 1E – 23 mokiniai;

� 1T – 14 mokinių. 

� Gimnazijoje jaučiuosi gerai.

Visiškai sutinku 45%

Ko gero sutinku 51% 

Ko gero nesutinku 3%Visiškai nesutinku 1%



� Kokių naujų renginių  pageidautų 
mokiniai (kalba nekoreguota):

Diskotekos, madų šou, nakvynės mokykloje, 
talentų šou.
Kažko susijusio su informacinėm technologijom. 
Visiems atsibodę tos klasikinės šventės, reikia 
inovacijų.
Kur mokiniai galėtų kartu atlikinėtu visokias 
užduotis, susipažinti su kitomis klasėmis, bet 
žinoma kai situacija su covid pagerės.
Nedalyvavau nei vienoje šventėje, nes nuotolinis 
mokymas ir , nes pirmi metai
Nenoriu jokių.
Išvis nereikia.
Norėtųsi, kad būtų švenčiamos tokios šventės 
kaip- helovinas, ir kitos tokio tipo šventės.
Robotų būrelis.
Vasario 13d. Apsipirkinėjimo diena Technologijų 
diena Muzikos šventė Reduse, reuse and recycle 
diena Kino diena McDonald's.

� Ar gimnazijoje tau pakanka renginių, 
švenčių?

 

Visiškai sutinku 35%

Ko gero, sutinku 53%

Ko gero, nesutinku 9%

Visiškai nesutinku 3%



�  Kokių būrelių pageidautumei 
gimnazijoje?

Kalbų (italų, ispanų, japonų ir kt.) 30%
Kita 28%
Dailės 18%
Fotografijos 18%
Informacinių technologijų 16%
Modernaus šokio 16%
Tinklinio 13%
Futbolo 11%
Šachmatų 10%
Tyrimų laboratorijos 5%
Keramikos 5%

� Kokių naujų būrelių vaikai 
pageidautų?

Baseino,
Dramos,
Ekonomikos ir finansų,
Dailės,
Krepšinio,
Video kūrimo ir grafinio piešimo,
Ispanų kalbos,
Rusų kalbos,
Čekų kalbos,
 Italų kalbos, 
Norvegų kalbos,
Japonų kalbos,
Prancūzų kalbos,
Korėjiečių kalbos,



Nuotolinis mokymasis
� Turiu visas reikiamas priemones darbui 

per nuotolį (internetas, kompiuteris ar 
planšetė, kamera, mikrofonas).

� Kokių priemonių trūksta 
mokantis nuotoliniu būdu?

Kameros (4 mokiniai)

Draugų
Taip 94%

Iš d
alie

s 5
%

Ne 1%



Mane tenkina nuotolinio mokymosi organizavimas.

Taip 
59% Ne 23%

Iš dallies 
18%



� Ką mokiniai norėtų keisti nuotoliniame mokyme:
Abejoju ar įmanoma kažką keisti, atsižvelgiant į dabartines aplinkybes.
GERIAU BUTI TIKROJE MOKYKLOJE NEGU NUOTOLINIAM.
Grįžti į mokyklą.
Dar būtų geriau jei tvarkaraščius sudėliotų normaliai ir kad nereikėtų ieškoti, kur prisijungti.
Manau keisčiau darbo kiekį.
maziau namu darbu nes tikisi is musu per daug nes mes sedim namuose.
mokymo tempas arba per greitas arba per lėtas, daugelis mokytojų beprotiškai nuobodžiai moko ir nuo to 
akys tolstą į telefono ekraną, o ne į kompiuterio, kuriame rodoma pamoka.
mokytojai reikalauja daug projektu.
Nepatinka toks didelis spaudimas iš mokytojų lurio mokykloj prieš kkarantina nebuvo, ir tiesiog labai nepatinka 
nuotolinis mokymasis,labai nesusikaupiu ir labai mažai išmokstu.
Nesijungti kamerų per pamokas,bent jau aš asmeniškai labai nejaukiai ir nefainai jaučiuosi kai reikia jungtis 
kameras ir su jomis sedėti.Manau jeigu mokinys per pamoką atsakinėja,atsiliepia tada kai mokytojas jį kviečia 
nėra būtina jungtis kameras. Ir dar kaikurie mokytojai pamokas užtesia ir per pertraukas ir neleidžia 
atsijungti.Manau pertaukos nesvarbu kur mes mokinamės ar namie ar mokykloje yra reikalingos. Beveik visi 
mokytojai namų darbų nerašo į dienyną ir tarkim kai neturi galimybės prisijungti prie pamokos(dėl interneto ar 
asmeninių priežaščių)kai turi laiko nori padaryti namų darbus,tačiau atsivertus dienyną jų įrašytų nėra,o poto 
prisijungus į pamoką mokytojai pyksta,kad nepadarei namų darbų.
pamažinti krūvį, nesvarbu jog dirbame iš namų, darbas būna sunkesnis, sunkiau yra dirbti savarankiškai todėl 
norėtusi mažesnio krūvio.
Visos pamokoms tikrai nebūtinas susitikimas,kai yra lengvesnė tema mokytojai tesiog galėtų atsiųsti užduotį 
kurią reikia padaryti.Kamerų būtinumas nėra naudingas



Kokios pagalbos tau reikėtų iš 
gimnazijos mokantis per nuotolį?

Daugiau konsultacijų;

Kad labiau paaiškintų užduotis kurių nesuprantu;

Mokytojų supratingumo;

Mokytojų palaikymo;

Pagalbos su neatsiskaitytais darbais, nes jų nesuprantu;

Pagalbos susikaupti, nes pastoviai blaškausi;

Motyvacijos;

Pasikelti vidurkius;



� Ar žadi keisti gimnaziją? � Jeigu norėtumei keisti gimnaziją, tai 
padarytumei dėl:

Tikrai ne 77%

Neapsisprendžiau
18%

Jei įstosiu į kitą 4%

Taip 1%

nekeisčiau, viskas gerai 59%
mokytojų bendravimo su tavimi 21%
santykių su bendraklasiais 14%
gyvenamos vietos 14%
silpnos klasės motyvacijos mokytis 13%
bendros gimnazijos atmosferos 12%
Tėvų 6%
silpnai paruošiamų dalykų  5%
nejaukios gimnazijos aplinkos 4%
gimnazijos taisyklių 1% (Prievartinis kamerų 
reikalavimas)
kita 1%



Jeigu turėtumei galimybę gimnazijoje 
ką nors pakeisti, ką keistumei?

Skambutį 42%
Mokytojus 46% (anglų, rusų, matematika(E.Aukščionienė), lietuvių(R.Baltrušaitienė, 
R.Rinkevičienė))
Valgyklos maistą 14%

Gimnazijos vidų 21%

Bibliotekos aplinką 9%

Klasės draugus 5%

Klasės auklėtoją 1%

Kita 9% ( Pateikiami variantai: daugiau laisvalaikio zonų, daugiau veiklos pertraukų 
metu)



Norėčiau, kad gimnazijoje būtų.....

� Daugiau minkštasuolių

� Daugiau poilsio erdvių su stalo žaidimais

� Daugiau sėdmaišių

� Kokių žaidimų, kaip xbox kinekt

� Muzikos

� Šokių studija ir kilimas

� Pigesnis maistas

� Stalo tenisas

� Daugiau minkštasuolių


