2016 m. gegužės mėnesį IQES buvo atklikta mokinių apklausa „Pasiekimai“. Apklausoje dalyvavo 510 kl. 89 mokiniai iš pakviestų atsakyti į klausimus 120. Nustatyta, kad:
5 aukščiausios vertės atsakymai yra:
Mūsų mokykla man suteikia pakankamai žinių ir įgūdžių: matematikos – 93 proc., istorijos,
geografijos– 91 proc., gimtosios kalbos – 90 proc., technologijų – 90 proc. Įvertinta - 3,4.
Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi - 3,4.
Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus – 3,3.
5 žemiausios vertės atsakymai yra:
Aš dalyvauju mokinių organizacijose (skautų, maironiečių ir pan.) - 2,7.
Apskritai esu patenkintas savo mokymosi rezultatais - 2,8.
Aš domiuosi kultūriniais įvykiais (koncertais, teatro premjeromis ir pan.) - 2,9.
Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, mokykloje - 2,9.
Aš noriai dalyvauju savo klasės gyvenime – 3,00.
89 proc. apklaustųjų mano, kad bendrosios ir dalykinės (86 proc. apklaustųjų) kompetencijos ugdomos
dalykų pamokose, neformaliojo švietimo, klasės vadovų, pagalbos mokiniui specialistų, dienos centro
užsiėmimų ir bendruomeninių renginių metu, atsižvelgiant į dalykų/veiklų temas, mokinių amžių,
siekius, klasės socialinį kontekstą. Lentelėje nurodyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų detalesni
rezultatai ir mokinių teiginiai, kurie rodo svarbų poreikį keisti situaciją:
Bendras
įvert.
proc.

Daugiausiai procentų surinkę

Mokymosi
pasiekimai

86

Mūsų
mokykla
man
suteikia
pakankamai žinių ir įgūdžių:
93 proc. – matematikos,
91 proc. - istorijos, geografijos,
90 proc. - gimtosios kalbos,
90 proc. – technologijų.

Mokėjimas
mokytis
ir
pažinimas

86

91 proc. – jaučia atsakomybę už savo
mokymąsi,
90 proc. mano, kad jie moka mokytis
ir žino, ką turi išmokti, kad gautų
tokius pažymius, kurių nori,
85 proc. – aš suprantu esminius
dalykus,
teorijas,
pagrindinius
principus.

76 proc. – mūsų mokykla tinkamai
parengia tolesniam mokymuisi,
77 proc. mokinių sutinka, kad
mokykla
suteikia
pakankamai
užsienio kalbos žinių ir įgūdžių,
78 proc. – informacinių technologijų
žinių ir darbo kompiuteriu įgūdžių,
84 proc. – gamtos mokslų (biologija,
chemija, fizika) žinių ir įgūdžių,
84 proc. – yra sudarytos geros
galimybės sportuoti.
20 proc. mokinių teigia, kad jiems
yra sunku įsiminti pagrindinius
faktus, sąvokas, apibrėžimus,
82 proc. mano, kad jei mokslas būtų
neprivalomas, jie vis tiek mokytųsi.
Vadinasi apie 20 proc. turime
visiškai nemotyvuotų mokinių, kurie
skaičiais sudaro apie 60 mokinių.

Socialinės
kompet. ir
bendravimas

83

91 proc. nurodė, kad gerbia kitų
žmonių įsitikinimus,
86 proc. – supranta savo teises ir
pareigas,
84 proc. – man gerai sekasi bendrauti

24 proc. teigia, kad jiems sunku
susivaldyti, tinkamai elgtis konflikto
metu,
79 proc. nurodė, kad jiems gerais
sekasi bendrauti su bendraamžiais,

Sritys

Poreikis keistis, tobulėti

teiginiai

su suaugusiais.
Iniciatyvumas,
kūrybiškumas,
verslumas

75

Savarankišku
mas,
atsakomybė

89

84 proc. teigia, kad randa išeitį iš
keblių situacijų,
83 proc. – save gali apibūdinti kaip
kūrybingą asmenybę,
80 proc. mokinių nurodo, kad priima
pagrįstą kritiką.
91 proc. mokinių sutinka, kad jis yra
savarankiškas,
90 proc. – kad prisiima atsakomybę
už savo veiksmus,
88 proc. mano, kad užbaigia pradėtą
darbą ar tai, ką suplanuoja.

81 proc. – man patinka dirbti vienoje
grupėje su klasės draugais.
71 proc. nurodė, kad noriai dalyvauja
klasės gyvenime,
72 proc. – teikia įvairius pasiūlymus
dėl renginių klasėje, mokykloje,
76 proc. – noriai dalyvauja mokyklos
gyvenime.
74 proc. mokinių žino, ką norėtų
veikti po 10 metų,
81 proc. sutinka, kad moka planuoti
savo laiką.

Rekomendacijos:
1. Taikant pamokose aktyvius metodus, sistemingai patikrinant mokinių žinias bei aptariant jų
pasiekimus ir galimybes, ugdyti užsienio kalbų ir gamtos mokslų dalykines kompetencijas.
2. Klasių vadovams dažniau vykdyti apklausas ir sužinoti auklėtinių nuomonę dėl patrauklių
veiklų mokykloje organizavimo (renginiai, dalyvavimas planuojant, rengiant mokyklos
dokumentus).
3. Stiprinti konsultavimą ir švietimą tolesnio mokymosi bei karjeros pasirinkimo klausimais
(susitikimai su profesijų atstovais, buvusių mokyklos mokinių pasiekimai, išvykos į profesijų
rengimo centrus, gamybines įstaigas).

