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Tyrimo tikslas:

- Išsiaiškinti, kaip pavyko pirmų klasių 

mokiniams per pirmuosius mokslo 

metų mėnesius prisitaikyti mokykloje



Uždaviniai:

 Atlikti pirmų klasių mokinių anketinę 

apklausą; 

 Atlikti pirmų klasių mokytojų apklausą -

interviu; 

 Atlikti pirmų klasių mokinių tėvų 

anketinę apklausą.



Tyrimo organizavimas, 

tiriamieji:

 Tyrimas atliktas 2020 metų spalio 
mėnesį. 

 Pirmose klasėse mokosi 29 mokiniai. 

Tyrimo metu apklausta 26 mokiniai: 

- 1a klasės - 11 mokinių; 

- 1b klasės - 15 mokinių (3 anketos buvo 
sugadintos).

 Atsakymus pateikė 23 mokiniai, kas 
sudaro 79 proc. pirmose klasėse 
besimokančių mokinių.



Tyrimo organizavimas, 

tiriamieji:

 Atlikta pirmų klasių mokinių tėvų 

anketinė apklausa (apklausoje dalyvavo 

24 mokinių tėvai);

 Mokinių prisitaikymo mokykloje 

ypatumai aptarti su pirmų klasių 

mokytojomis.



TYRIMO REZULTATAI:

lentelė nr. 1. Pirmos A klasės 

mokinių savijauta mokykloje:
Klausimai Taip (+) Ne (-)

Aš noriu gerai viską daryti klasėje 11 0

Kartais darbas klasėje mane šiek tiek

erzina

2 9

Per pamokas man nuobodu 0 11

Jei stengiuosi, pats atlieku visus darbus

klasėje

7 4

Nerimauju dėl savo darbo klasėje 3 8

Klasėje dirbame grupėmis 11 0

Klasėje jaučiuosi nelaimingas 1 10

Klasėje per sunku mokytis 0 11

Klasėje vaikai mane vadina nemaloniais

vardais

1 10

Klasėjemane neteisingai apkaltina 1 10

Klasėje atsitinka įdomių dalykų 11 0



TYRIMO REZULTATAI:

lentelė nr. 1. Pirmos B klasės 

mokinių savijauta mokykloje:

Klausimai Taip (+) Ne (-)

Aš noriu gerai viską daryti klasėje 12 0

Kartais darbas klasėjemane šiek tiek erzina 1 11

Per pamokas man nuobodu 2 10

Jei stengiuosi, pats atlieku visus darbus

klasėje

10 2

Nerimauju dėl savo darbo klasėje 3 9

Klasėje dirbame grupėmis 4 8

Klasėje jaučiuosi nelaimingas 1 11

Klasėje per sunku mokytis 0 12

Klasėje vaikai mane vadina nemaloniais

vardais

1 11

Klasėjemane neteisingai apkaltina 2 10

Klasėje atsitinka įdomių dalykų 12 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 

APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, ar jų vaikas 

noriai eina į mokyklą?

Noriai Nelabai 

noriai

Nenoriai

21 2 1



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, ar jų vaikas 

jaučia atsakomybę už mokyklą ir 

mokymąsi?

Taip, jaučia  Dar nepilnai 

jaučia

Visai nejaučia

13 11 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, ar jų vaikas 

prisitaikė prie mokyklinio režimo?

Taip, 

pakankamai 

Dar nepilnai Kol kas ne

16 7 1



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, ar jų vaikas 

dažnai su jais dalinasi mokykliniais 

įspūdžiais?

Dažnai  Kartais Nesidalina 

18 6 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, koks dažniausiai 

būna šių įspūdžių emocinis fonas?

Dažniausiai 

teigiami 

įspūdžiai  

Tiek teigiami, 

tiek neigiami 

(po lygiai)  

Dažniausiai 

neigiami 

įspūdžiai

14 10 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, kaip vaikui 

sekasi bendrauti su bendraklasiais?

Gerai  Būna įvairiai Nesiseka

20 4 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, kaip vaikui 

sekasi bendrauti su mokytoju?

Gerai Būna įvairiai Nesiseka

22 2 0



PIRMŲ KLASIŲ  MOKINIŲ TĖVŲ 
APKLAUSOS REZULTATAI: 

Tėvų nuomonė apie tai, ar jų vaikui šiuo 

metu reikalinga papildoma mokytojo ar 

mokyklos specialistų (psichologo, 

logopedo, soc. pedagogo) pagalba?

Psicholo

go  

Logopedo Soc.pedago

go

Nereikalin

ga

2 2 1 21



GAUTŲ REZULTATŲ 

APIBEDRINIMAS: 
Remiantis mokinių atsakymais: 

 Visi vaikai nori gerai viską daryti klasėje.

 Beveik visiems pirmokams patinka mokytis ir, jei 

stengiasi, tai patys atlieka visus darbus klasėje.

 Visų mokinių nuomone, klasėje atsitinka daug įdomių 

dalykų. 

 Kad klasėje vaikai vienas kitą vadina nemaloniais vardais 

pažymėjo tik keli mokiniai.

 Tik keli mokiniai klasėje jaučiasi nelaimingi.

 Tik keletas vaikų teigia, kad nerimauja dėl savo darbo
klasėje, kad per pamokas nuobodu.



GAUTŲ REZULTATŲ 
APIBEDRINIMAS: 

 Atsižvelgiant į mokytojų pastebėjimus, daugumai

pirmos klasės mokinių patinka įvairi veikla -

mokytis skaičiuoti, skaityti, rašyti, piešti, dainuoti,

šokti, sportuoti, būti su klasės vaikais ir žaisti per

pertraukas. Visi vaikai turi bent keletą draugų arba

draugauja su visais vaikais klasėje.

 Mokytojos pastebėjimu, dauguma mokinių jau 
prisitaikė prie mokyklos darbo rėžimo, tačiau kai                                                                            
kuriems mokiniams  vis dar reikia pagalbos ir 
priminimo, kad susikauptų, kad dirbtų pamokoje.



GAUTŲ REZULTATŲ 
APIBEDRINIMAS: 

Remiantis mokinių tėvų atsakymais:

 Daugelio, dalyvavusių tyrime tėvų nuomone, jų vaikas noriai 
eina į mokyklą.

 Dviejų trečdalių tėvų nuomone, vaikas jau prisitaikė prie 
mokyklinio režimo.

 Mažiau nei pusės apklaustų tėvų nuomone jų vaikas  dar nepilnai 
jaučia atsakomybę už mokyklą ir mokymąsi.

 Daugumos tėvų pastebėjimu, jų vaikas dažnai su jais dalinasi 
mokykliniais įspūdžiais, kurie dažniausiai teigiami, tačiau 
pasitaiko ir neigiamų. 

 Daugumos tėvų pastebėjimu, jų vaikui gerai sekasi bendrauti su 
bendraklasiais ir su klasės mokytoja.

 Keletas tėvų pažymėjo, kad jų vaikui šiuo metu reikalinga 
papildoma mokytojo ir mokyklos specialistų (psichologo, 
logopedo, soc. pedagogo) pagalba.



IŠVADOS: 

1. Beveik visiems pirmokams patinka mokytis.

2. Dauguma pirmokų patenkinti mokykla, gerai

jaučiasi bendraudami su mokytoja, klasiokais, visi

mokiniai turi draugų.

3. Mokytojos pastebėjimu, dauguma mokinių jau

prisitaikė prie mokyklos darbo rėžimo, tačiau kai

kuriems mokiniams vis dar reikia pagalbos ir

priminimo, kad pamokoje susikauptų ir dirbtų.



IŠVADOS:  

4. Daugelio tėvų nuomone, jų vaikas noriai eina į

mokyklą ir jau prisitaikė prie mokyklinio režimo,

tačiau beveik pusės tėvų nuomone, jų vaikas vis

dar nepilnai jaučia atsakomybę už mokymąsi.

5. Atsižvelgiant į pačių mokinių mintis bei elgesį,

emocinę bei psichologinę jų savijautą, mokytojos

ir mokinių tėvų pastebėjimus, galima teigti, jog

pirmoje klasėje be gerai besijaučiančiųjų yra

keletas prasčiau besijaučiančių mokinių, kuriems

reikalinga papildoma mokytojo ir mokykloje

dirbančių specialistų pagalba.



REKOMENDACIJOS:

1. Svarbu vystyti mokinių atsakingą požiūrį į mokymąsi.
Įtvirtinti mokinių tarpe palankias nuostatas mokymosi
atžvilgiu, nuolat primenant mokiniams, kad mokymasis
yra įdomus užsiėmimas.

2. Svarbu - palankūs mokytojo vertinimai ir padrąsinimai.
Jie ypač paveikia sunkiau prisitaikančius vaikus,
kuriems mokykloje sunkiau mokytis, rasti draugų,
kurie kartais gali būti skriaudžiami bendraamžių ar
vyresniųjų mokinių.

3. Stiprinant mokymosi įgūdžius, keliant mokinių
pasitikėjimą savo jėgomis, gerinti bendradarbiavimą su
mokinių tėvais kurie dažniau pasidomėtų mokinių
pasiekimais, pagirtų mokinius už jų pozityvias
pastangas.



REKOMENDACIJOS:

1. Neturi būti užmiršti tylieji, atstumtieji mokiniai.

Reikėtų juos įtraukti į klasės veiklą, paskatinti kitus

mokinius su jais draugauti. Iškilus pedagoginėms,

psichologinėms problemoms, pasikviesti į pagalbą

mokyklos psichologę, socialinę pedagogę.

2. Labai svarbu tinkamai suplanuoti pirmokų

dienotvarkę, darbo ir poilsio režimą, neperkrauti jų po

pamokine veikla, neužduoti per daug namų darbų.

3. Netinkamai pamokoje ar namų aplinkoje

besielgiančius mokinius, nukreipti pokalbiams su

švietimo pagalbos specialistais.



Dėkoju
UŽ DĖMESĮ


