
Siekiant ištirti pagalbos mokiniui gimnazijoje specialistų poreikį 2016-2017 m.m. vidaus 

įsivertinimui pasirinkta pagalbos mokiniui sritis.  

Pagalba mokiniui 

 Tėvai 

 Mokiniai 

 Mokytojai 

 Išvados 

 

  



Tėvai 

 El. laišku pakviesti respondentai: 92 

 Pilnai atsakyti klausimynai 19 

 Grįžusių klausimynų kvota 20.7% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 6 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 27.2% 

 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

2.6 - Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano 
vaikas yra gavęs. 

4,0 

  3.5 - Aš aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime. 
2,1 

6.4 - Esant reikalui, žinočiau, kaip susisiekti su mokyklos 
pagalbos specialistais. 

3,8 

  4.4 - Vaikui įdomu ruošti namų darbus. 
2,3 

4.3 - Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi 
asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.). 

3,6 

  4.2 - Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko 
vaikas ruošia namų darbus. 

2,4 

6.6 - Esu tikra(-as), kad jei mano vaikas turėtų problemų 
mokykloje, mokykla iš karto su manimi susisiektų. 

3,5 

  5.1 - Mano vaikas žino, kur mokysis baigęs šią mokyklą. 
2,5 

3.4 - Klasės auklėtoja(-as) sudaro galimybes tėvams aktyviai 
įsitraukti į klasės gyvenimą. 

3,4 

  1.6 - Mano vaikui patinka eiti į mokyklą. 
2,5 

 

Ø 

 

APIE VAIKO SAVIJAUTĄ MOKYKLOJE: 

 Mano vaikas mokykloje jaučiasi gerai. 3,2 

 

 Mano vaikas pasitiki savo klasės auklėtoja(-u). 3,3 

 Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri. 3 

 Mokykloje mano vaikas yra saugus. 3,3 

 Mano vaikui patinka jo mokytojai. 3 

 3-6 tėvai nesutinka su šiais teiginiais. 

 Mano vaikui patinka eiti į mokyklą. 2,5 

APIE BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKYKLA: 

Tėvai gerai vertina bendradarbiavimą su klasės auklėtoju, tėvų susirinkimų organizavimą, informacijos 

kiekį ir turinį, kurį gauna iš mokyklos (3,2-3,4), tuo tarpu patys pripažįsta, kad ne visada dalyvauja tėvų 

susirinkimuose (2,9) ir dar mažiau tėvų aktyviai dalyvauju vaiko klasės gyvenime (2,1). Informacijos apie 

vaiko ugdymą, bendradarbiavimo su mokykla trūksta 3 tėvams. 

APIE PAGALBĄ PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL VAIKO TOLIMESNIO MOKYMOSI: 

Tėvai teigia, kad vaikai dar nelabai žino, kur mokysis ateityje ir profesinis orientavimas yra 

nepakankamas (2,5 ir 2,6). 



 APIE MOKYKLOS PAGALBĄ TĖVAMS IR VAIKAMS: 

 Aš esu informuojama(-as), kokie pagalbos specialistai mokykloje dirba (socialinis pedagogas). 3,3 

 Esant reikalui, žinočiau, kaip susisiekti su mokyklos pagalbos specialistais. 3,8 

 Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. elgesio, psichologinių, bendravimo su bendraamžiais ir 

pan.), pagalbos pirmiausia ieškočiau mokykloje. 3,3 

 Esu tikra(-as), kad jei mano vaikas turėtų problemų mokykloje, mokykla iš karto su manimi 

susisiektų. 3,5 

 Ar esate kreipęsi pagalbos dėl vaiko kokių nors problemų į mokyklos pagalbos specialistus? – 20 

NE 

TĖVŲ KONTEKSTAS, VAIKO SITUACIJA NAMUOSE: 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

6.1 - Giriu dukterį (sūnų) už gerą mokymąsi. 

3,9 

  8.9 - Samdau dukrai (sūnui) korepetitorius dalykų, 

kurie jai (jam) sekasi sunkiau. 

1,9 

9.10 - Su dukra (sūnumi) kartu švenčiame šeimos 

šventes. 

3,9 

  6.3 - Gausinu dukters (sūnaus) kišenpinigius dėl 

gero mokymosi. 

1,9 

7.2 - Klausiu, kaip dukrai (sūnui) sekasi 

mokykloje. 

3,8 

  9.5 - Su dukra (sūnumi) lankomės sporto 

renginiuose. 

2,4 

8.5 - Skatinu dukrą (sūnų) gerai mokytis užsienio 

kalbą. 

3,7 

  9.6 - Su dukra (sūnumi) lankomės muziejuose. 

2,5 

8.12 - Skatinu dukrą (sūnų) daugiau skaityti ir 

ruoštis pamokoms. 

3,7 

  7.6 - Peržiūriu mokytojo ištaisytus dukters 

(sūnaus) klasės ir namų darbus. 

2,7 

 

Atsakinėjo: tik mamos (globėjos) 



 

  



Mokiniai 

 Per prieigos kodą pakviesti respondentai: 135 

 Pilnai atsakyti klausimynai 76 

 Grįžusių klausimynų kvota 56.3% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 1 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 57% 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

1.1 - Mokykloje aš turiu gerų draugų. 

3,6 

  5.1 - Mūsų mokykloje nėra mokinių, kurie patiria 

patyčias. 

2,0 

3.7 - Mokyklos socialinį pedagogą pažįsta 

dauguma mokinių. 

3,4 

  5.6 - Vienas ar keli mano geriausi mokyklos 

draugai turi problemų šeimoje (labai nesutaria su 

tėvais, tėvai geria ir pan.). 

2,2 

1.5 - Mūsų klasėje mergaitės ir berniukai gerai 

sutaria. 

3,3 

  3.1 - Jei turėčiau problemų (namie, su 

bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į savo 

auklėtoją. 

2,2 

1.3 - Tarp bendraklasių aš jaučiuosi saugus(-i). 

3,3 

  3.5 - Jei turėčiau problemų (namie, su 

bendraamžiais ir pan.), apie tai mokykloje 

pasakočiau suaugusiam žmogui. 

2,2 

1.2 - Man patinka mano klasė. 

3,3 

  3.4 - Jei turėčiau problemų (namie, su 

bendraamžiais ir pan.), kreipčiausi pagalbos į 

mokyklos psichologą. 

2,3 

 

SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS (klasėje ir mokykloje): – 3,1-3,6 

SANTYKIAI SU MOKYTOJAIS: – 2,9-3,3 (geriausi santykiai su auklėtoja). 

 PAGALBA MOKINIAMS, RŪPINIMASIS MOKINIAIS. Vaikai sako, kas socialines pedagoges jie 

pažįsta (89%), tačiau tik 49% kreiptųsi pagalbos esant problemai mokykloje ar namuose. Pagalbos iš 

auklėtojos lauktų 46%, o iš psichologo – 45%. Norėčiau, kad mokykloje būtų psichologas – 59%. 

Mokiniai tiki, kad jei kreiptųsi, pagalbos dėl mokslų sulauktų iš mokytojų 89%. 

69% sako, kad jie mokykloje patyčių nepatiria, o patyčių išvis nėra – tik 30%. Mokiniai nurodė, kad jų 

mokyklos draugai vartoja alkoholį (40%), narkotines medžiagas (23%), rūko (49%), turi problemų 

šeimoje (40%). 



VAIKŲ KONTEKSTAS, SITUACIJA NAMUOSE 

Atsakinėjo 1-2 gimnazijos klasių mokiniai 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

14.2 - Man patinka būti savo namuose. 

3,8 

  12.10 - Tėvai (globėjai) samdo korepetitorius 

dalykų, kurie man sekasi sunkiau. 

1,9 

13.11 - Su tėvais (globėjais) kartu švenčiame 

šeimos šventes. 

3,7 

  12.11 - Tėvai (globėjai) skatina mane lankyti 

meninius užsiėmimus. 

2,2 

12.2 - Tėvai (globėjai) skatina mane gerai mokytis 

užsienio kalbą. 

3,7 

  13.5 - Su tėvais (globėjais) lankomės kultūros 

renginiuose. 

2,2 

12.8 - Tėvai (globėjai) skatina mane siekti kuo 

aukštesnių įvertinimų. 

3,7 

  13.7 - Su tėvais (globėjais) lankomės muziejuose. 

2,3 

11.2 - Tėvai (globėjai) klausia, kaip man sekasi 

mokykloje. 

3,6 

  13.6 - Su tėvais (globėjais) lankomės sporto 

renginiuose. 

2,3 

 



 

 

 

 

  



Mokytojai 

 El. laišku pakviesti respondentai: 40 

 Pilnai atsakyti klausimynai 35 

 Grįžusių klausimynų kvota 87.5% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 3 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 95% 

 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

4.6 - Aš reguliariai informuoju savo klasės tėvus 

apie mokykloje galiojančias taisykles ir 

reikalavimus mokiniams. 

3,6 

  1.15 - Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos 

organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose. 

2,1 

1.7 - Teikiant socialinę pedagoginę pagalbą 

mokiniui yra bendradarbiaujama su jo tėvais 

(artimaisiais). 

3,6 

  4.7 - Tėvai noriai dalyvauja mano 

organizuojamuose tėvų susirinkimuose. 

2,3 

1.12 - Mūsų mokykloje mokinių profesinis 

informavimas vyksta gerai. 

3,5 

  4.3 - Aš gerai pažįstu savo vadovaujamos klasės 

mokinių tėvus. 

2,6 

1.17 - Mokinių tėvai yra reguliariai informuojami, 

kokie pagalbos specialistai mokykloje dirba ir kaip 

su jais susisiekti. 

3,4 

  2.9 - Aš žinau, kokie ženklai liudija, kad vaikas 

patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį). 

2,7 

3.2 - Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys 

patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį). 

3,4 

  3.4 - Aš gebu prakalbinti mokinį apie jo sunkumus 

šeimoje. 

2,8 

 

MOKYKLOS PAGALBOS VEIKLA. Mokyklos susitarimai dėl prevencijos, pagalbos teikimo vertinami 

3-3,3. Geriausiai vertinamas profesinis informavimas (3,5), silpniausia vieta – konsultacijos, kaip padėti 

vaikui mokytis, mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams(2,8) 

MOKYTOJŲ KOMPETENCIJA PREVENCIJOS SRITYJE. Mokytojai sako, kad jiems neblogai sekasi 

padėti silpniau besimokantiems, sudominti savo dalyku, sukurti draugiškus santykius su mokiniais (3-

3,2). Tuo tarpu mokytojai nurodo, kad nesijaučia stiprūs darbe su probleminiais mokiniais, suicidinių 

veiksmų, valgymo sutrikimų, smurto atpažinime (2,7-2,9) ir gebėjimu prakalbinti mokinį apie jo 

problemas. Klasių auklėtojai neblogai sutaria su mokiniais, truputį sunkiau sekasi bendradarbiauti su 

tėvais. Mokytojai mano, kad pagalba specialiųjų poreikių mokiniams yra nebloga (3-3,2). 



JEIGU MANOTE, KAD MOKYKLAI REIKALINGAS PSICHOLOGAS, TAI KAIP JIS GALĖTŲ 

PADĖTI MŪSŲ MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS? Dauguma mokytojų, atsakė, kad psichologas 

reikalingas: jis turėtų būti konsultuoti tiek mokinius, tiek mokytojus, padėti spręsti konfliktines situacijas 

bei bendravimo problemas. 

Apie socialinių pedagogų darbą, daugumas mokytojų nurodė, kad sulaukia pagalbos, kai reikia. Tačiau 

kai kurie pasigenda griežtumo sprendžiant mokinių elgesio problemas, informacijos apie probleminius 

mokinius. 

 

  



IŠVADOS 

 Mokiniai, tėvai ir mokytojai gerai vertina bendradarbiavimą tarpusavyje mokinių ugdymo 

procese. 

 Tėvai, mokiniai žino, į ką kreiptis pagalbos, iškilus problemoms mokykloje, pasitiki auklėtojomis. 

 Tėvai domisi savo vaikų rezultatais, didesnė dalis dalyvauja tėvų susirinkimuose, tačiau nenori 

prisidėti prie kitų veiklų mokykloje. Tai rodo ir ši apklausa, į kurią atsakė tik penktadalis tėvų. 

 Tik 30% mokinių mano, kad mokykloje išvis nėra patyčių. 

 Mokiniai nurodo, kad mokykloje turi nemažai draugų, kurie turi žalingų įpročių. 

 Mokiniai pažįsta socialines pedagoges, bet tik 49% kreiptųsi pagalbos, esant problemai. 

Mokytojus socialinio pedagogo darbas daugmaž tenkina, tik prašoma didesnės pagalbos darbe su 

probleminio elgesio mokiniais. 

 Psichologo paslaugų mokykloje pageidautų didžioji dalis mokytojų.  Apie 59% mokinių mano, 

kad psichologas mokykloje reikalingas, į jį patys iškilus problemoms kreiptųsi 45%. 

 

 

 


