
Tyrimo „Mokinių emocinės savijautos ir jos veiksnių progimnazijoje vertinimas“, 2017 – 2018 m.m. 
 

BENDROS MOKINIŲ APKLAUSOS IŠVADOS 
 
 

Apklausoje dalyvavo 266  
5 – 8 klasių mokiniai 

 
Tyrimo tikslas:  
Įvertinti mokinių emocinę savijautą ir jos veiksnius progimnazijoje 
 
Tyrimo uždaviniai: 

 Įvertinti mokinių emocinę savijautą mokykloje ir klasėje; 

 Ištirti mokinių požiūrį į savo klasę, klasės vadovą, mokytojus; 

 Įvertinti mokinių susidūrimo su patyčiomis bei konfliktais patirtį ir atskleisti šios patirties dažnumą; 

 Ištirti mokinių požiūrį i savo socialines kompetencijas. 
 
Rezultatai: 

• 79% vaikų jaučiasi saugiai arba pakankamai saugiai mokykloje šiais mokslo metais. Daugiau vaikų 
jaučiasi saugiai pamokų nei pertraukų metu. 

• 66% apklaustųjų yra patenkinti arba labai patenkinti šia progimnazija.  
• 83% mokinių patinka jų klasė. 78% vaikų jaučiasi saugiai arba pakankamai saugiai savo klasėje. 

Dauguma jaučiasi savo klasėje mėgstami, tačiau 8% - jaučiasi vieniši (21 vaikas). 
• Du trečdaliai vaikų jaučia antipatiją bent vienam klasės draugui. Vienas trečdalis (38%) pripažino, jog 

jaučia pyktį ir norėtų jiems pakenkti. Tiek pat vaikų atsivėrė, jog elgiasi su kai kuriais klasės draugais 
nepagarbiai. 21% - siekia pasišaipyti, paerzinti kai kuriuos klasės draugus. 

• 23% mokinių jaučia baimę bent vienam klasės draugui. 
• 48% mokinių turi didesnę ar mažesnę baimę sakyti savo nuomonę prieš klasę. 
• 18% vaikų jaučia pavydą bent vienam klasės draugui. 
• 36% vaikų teigia, jog patiria patyčias.  
• 9% vaikų guodžiasi pastoviomis patyčiomis (25 vaikai). 
• Daugumos vaikų sąmonėje dominuoja gynėjo pozicija. Pusė vaikų tikina, jog patyčių atvejais įsikiša ir 

sudrausmina skriaudėją. Taip pat dauguma linkę nuskriaustąjį paguosti, palaikyti bei pranešti apie 
patyčias suaugusiems. Mažesnė dalis nekreipia dėmesio, prisijungia prie patyčių arba užstoja tik savo 
draugus. 

• 91% vaikų pripažįsta, kad pykstasi su klasės draugais. 28% nurodė, kad vaikai klasėje pykstasi kasdien. 
• 19% - girdi klasėje prasivardžiavimus kasdien. 
• 10% - kasdien klasėje mato fizinį smurtą. 
• 9% - kasdien klasėje girdi vaikų grasinimus ir gąsdinimus. 
• Daugiau vaikų teigiamai vertina savo asmeninius bendravimo gebėjimus ir mažiau vaikų teigiamai 

vertina bendraamžių bendravimo gebėjimus. 83% vaikų mano, kad su bendraamžiais geba bendrauti 
pakankamai ir labai gerai. 68% teigiamai vertina kitų vaikų socialinius gebėjimus. 

• 97% vaikų tiki, sulauksiantys pagalbos bent iš vieno klasės draugo bėdos atveju. 
• Daugiau vaikų (77%) pastebi klasėje teigiamus lyderius. Mažiau vaikų (58 %) – pastebi neigiamus 

lyderius. 
• 74% mokinių tvirtina, kad klasėje yra taikdarių. 
• 47% dalyvių pastebi klasėje liūdnus vaikus, kuriems reikalinga emocinė pagalba.  
• Mokiniai labiausiai norėtų, kad jų klasė būtų: 

- drausminga,  
- tolerantiška (nekreipianti dėmesio į žmogaus skirtumus),  
- saugi, draugiška, gražiai sutarianti.  

• Mokiniams mažiausiai svarbu, kad jų klasė būtų mėgstama mokytojų.  
• Kokią savo klasę mato mokiniai? 

- 72% mokinių savo klasę mato kaip linksmą ir atsipalaidavusią; 
- 69% - kaip kūrybingą, aktyvią, sėkmingą; 
- 57% - kaip vieningą ir darnią komandą; 
- 54% - kaip palaikančią, pagiriančią, paskatinančią vieni kitus sėkmei; 



- 53% - kaip klasę be pavydo ir konkurencijos dėl pažymio ar sėkmės; 
- 48% - kaip tolerantišką ir nekreipiančią dėmesio į skirtumus; 
- 43% - sugebančią sutramdyti triukšmą ir išklausyti vieni kitus. 

• Tolerancija ir drausmingumas vaikams  - svarbiausios klasės savybės, tačiau jos buvo prasčiausiai 
vertinamos savo klasėje. 

• 73% vaikų patinka visi arba dauguma mokytojų. 
• 49% vaikų jaučiasi nesaugiai bendraudami bent su vienu mokytojų. 
• 66% mokinių sulaukia mokytojo pagalbos. 22 % - jos pasigenda. Likusieji teigia, - nesikreipiantys. 
• 79 % - gerai arba labai gerai sutaria su klasės vadovu. 
• Vaikai, kurie pripažino, kad ant kažko pyksta savo gyvenime, daugiausiai minėjo kitus mokyklos vaikus 

bei „incognito“ asmenį.  
• Vaikai nurodė, jog dažniau pyksta ant savo brolių ir seserų bei ant mokytojų nei ant savo tėvų. 
• Baimę taip pat patiria daugiau kitų vaikų arba „incognito“ asmens atveju.  
• Tėvų, mokytojų, brolių ir seserų atžvilgiu baimės jausmo dažnumas panašus. 
• Iš klasės vadovo mokiniai daugiausiai norėtų, kad jis gebėtų: 

1. Drausminti klasę,  
 2. Pagirti, teiktų daugiau teigiamo dėmesio mokiniams,  
 3. Būtų geresnės nuotaikos, 
 4. Padėtų spręsti bendravimo problemas. 

• Iš kitų mokytojų mokiniai labiausiai norėtų, kad jie: 
 1. Tinkamai išmokytų savo dėstomo dalyko,  
 2. Rūpestingai reaguotų į nesėkmę ir padėtų,  
 3. Būtų linksmesni ir taikytų pamokoje humorą, 
 4. Gebėtų valdyti klasės drausmę.  
 

 
 

 

Kilus klausimams dėl tyrimo, kreipti į progimnazijos psichologę. 
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