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Tyrimo tikslas - įvertinti pirmųjų ir trečiųjų klasių mokinių adaptacijos 

ypatumus gimnazijoje.

Tyrimo uždaviniai:

1. Ištirti, kaip sekasi mokiniams adaptuotis gimnazijoje;

2. Sužinoti, su kokiomis problemomis susiduria mokiniai gimnazijoje.

Tikslas ir uždaviniai



Tyrime dalyvavo 159 (iš 195) pirmų klasių mokiniai.

Tyrime dalyvavo 3 (iš 4) trečių klasių mokiniai.

Tyrimo imtis



Draugai

Pats norėjau

Mokyklos aktyvumas

Geri atsiliepimai











Kokie Tavo pasiūlymai, kad patiriami sunkumai sumažėtų?

Labiau komunikuoti su mokytojais

Stengtis

Pamokas pradėti nuo 9 val. 

Mokytis

Mokytis papildomai

Užduoti mažiau namų darbų, lengvesni kontroliniai, labiau 

įtraukiančios pamokos, mažesnis krūvis



















Kas gimnazijoje patinka labiausiai?

Viskas patinka

Aplinka

Maistas

Draugai

Mokytojai

Auklėtoja

Laisvė

Biblioteka

Ilgos pertraukos

Mokyklos veiklos (Protmūšiai, ekskursijos, ekspedicijos…)



Tavo pasiūlymai, ką gimnazijoje būtų galima pakeisti:

Vidinį kiemelį

Atnaujinti persirengimo kambarį

Daugiau vietos atsisėsti

Trumpesnės pertraukos

Mažiau krūvio ir mažiau pamokų

Daugiau užklasinių veiklų



Išvados

1. Didžioji dalis mokinių mūsų gimnaziją pasirinko, nes čia ėjo jų draugai (43,6%) 

arba gimnazija yra arčiau namų (42,9%).

2. Atėjus į gimnaziją pusei apklaustųjų mokinių (56,1%) sunkiausia priprasti buvo 

prie mokymosi krūvio, 41,4% mokinių buvo sunku priprasti prie mokytojų ir naujos 

klasės/bendraklasių (29,9%).

3. 50,3% pirmos klasės mokinių mano, kad gimnazijoje iš dalies tenka daugiau 

dirbti savarankiškai. Namų darbų ruošimas 38,5% mokinių trunka 1-2 val.

4. Mokomieji dalykai, kurie pirmokams sekasi sunkiausiai: fizika (55,3%), 

matematika (53,5%), lietuvių k. (39,0%), istorija (35,2%), rusų k. (33,3%).



Išvados

5. Gimnazijos aplinka patinka 69,8% mokinių. 75,3% pirmokų jaučiasi saugūs 

gimnazijoje.

6. 45,3% mokinių pažymėjo, kad jiems patinka, kaip mokytojai bendrauja su jais 

pamokų metų.

7. 65,4% mokinių pažymėjo, kad jiems patinka, kaip mokytojai ir mokyklos 

darbuotojai bendrauja su jais per pertraukas, ne pamokų metu.

8. 80,4% pirmokų mano, kad jų klasės draugai yra draugiški, o 89,3% pažymėjo, 

kad jau susirado draugų klasėje.



Rekomendacijos

1. Adaptacijos metu paaugliams labai svarbus suaugusiųjų palaikymas ir 

pagyrimai, kritikos vengimas dėl nepavykusių užduočių ar darbų, pasitikėjimo 

savimi skatinimas.

2. Paaugliams būdingos gilios vidinės abejonės dėl savo vertingumo ir yra 

priklausomi nuo aplinkinių požiūrio, todėl iš suaugusiųjų jiems labai reikia 

padrąsinimo ir supratimo.

3. Mokiniams laikytis dienos režimo, tinkamai paskirstyti laiką mokymuisi ir 

laisvalaikiui, laiku eiti miegoti.

4. Tėvams stebėti, kokios nuotaikos vaikas išeina į mokyklą, ir kokios sugrįžta. 

Kalbėtis su vaiku.

5. Reikalui esant, nebijoti kreiptis pagalbos!


