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Penktokų adaptacijos tyrimas

• Penktokų adaptacijos tyrimas atliktas 2022 m. gruodžio mėn. 
Apklausa vykdyta portale www.manoapklausa.lt

• 5a klasėje apklausti 21 mokiniai, 5b klasėje – 19 mokinių.

http://www.manoapklausa.lt/


Pasitenkinimas mūsų gimnazija

Dauguma penktokų (77,5 proc.) patenkinti, kad mokosi mūsų gimnazijoje. 
Vis tik yra nedidelė dalis penktokų (22,5 proc. ), kurie šiuo klausimu neturi nuomonės, dar nėra 
apsisprendę. 

5b klasė5a klasė



Penktokų požiūris į mokymosi procesą

Dauguma penktokų (57,5 proc.) patinka mokytis, jų požiūris į mokymosi procesą teigiamas. 

5b klasė5a klasė



Ar penktokams buvo lengva priprasti mokytis tarpdalykinėje sistemoje

Didesnė dalis penktokų (72 proc.) teigia, jog lengvai priprato mokytis penktoje klasėje. 
10,5 proc. teigia, kad priprasti buvo sunku, o 17,5 proc. dar nėra apsisprendę, kas galėtų reikšti, jog jų 
adaptacija dar nepasibaigusi.

5b klasė5a klasė



Kurioje klasėje penktokai geriau jautėsi: ketvirtoje ar penktoje

Didesnioji dalis penktokų (37,5 proc.) geriau jaučiasi penktoje klasėje, jiems patinka nauja aplinka, mokytojai, 
nauji draugai. 29,5 proc. vienodai gerai jautėsi ir penktoje, ir pradinėse klasėse.
Mažesnė dalis penktokų (25 proc.) saugiau jautėsi pradinėse klasėse, nes buvo lengviau, saugesnė aplinka, 
viena klasė. 8 proc. teigia, kad nenori mokytis nei penktoje klasėje, nei ketvirtoje. Šių mokinių mokymosi 
motyvaciją reikėtų stiprinti aktyviau įtraukiant juos į mokymo procesą, taikant įvairesnius mokymo būdus.   

5b klasė5a klasė



Penktokų nerimo priežastys

Dažniausios penktokų nerimo priežastys:
1. Mokymosi krūvis (25,5 proc.). 3. Nauji mokytojai, nauji reikalavimai (18,5 proc.). 
2. Vertinimo sistema, pažymiai (23,5 proc.). 4. Namų darbai (19 proc.).

5b klasė5a klasė



Mėgstamiausios penktokų pamokos:

• Anglų kalba 5a klasė – 18 proc., 5b klasė – 16 proc.

• Gamta 5a klasė - 16 proc., 5b klasė – 16 proc.

• Matematika 5a klasė - 16 proc., 5b klasė – 13 proc. 

• Kūno kultūra 5a klasė – 14 proc., 5b klasė – 13 proc.



Mokinių pasiūlymai dėl namų darbų skyrimo

• Skirti namų darbus pagal mokinių gebėjimus - 23 proc.

• Mažinti namų darbų krūvį - 46 proc.

• Daugiau atlikti pamokos metu - 20 proc.


