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Mokinių adaptacija mokykloje

• Mokinių adaptacija mokykloje –

aktuali šiandienos problema, nes 

mokinys, sunkiai adaptuodamasis 

mokykloje, dažnai netenka noro 

mokytis, silpnėja jo mokymosi 

motyvacija, jis ima vengti lankyti 

mokyklą – visa tai daro neigiamą įtaką 

jo ugdymuisi ir tolesniam gyvenimui.



Mokinių adaptacija mokykloje:

Dažnai aplinkos, veiklos pasikeitimas, 

gali kelti mokiniams nerimą, nes reikia 

atsisakyti įprastų taisyklių arba jas 

keisti. 

Tyrinėjant naujas galimybes, kyla 

nesaugumo, netikrumo jausmas, 

grėsmės pojūtis, jaučiama emocinė 

įtampa, baimė, nepasitikėjimas 

savimi.



Adaptacijos mokykloje 

sunkumus galima suskirstyti:

1. Sunkumai, sąlygojami mokymo(si) proceso 

organizavimo: namų darbų krūviai, kontrolinių 

darbų / testų tvarkaraščiai, vertinimo tvarka, 

mokymo(si) individualizavimas ir pan. 

2. Su mokymusi susiję sunkumai: nemokėjimas 

mokytis, paviršutiniškas mokymasis, žinių ir 

gebėjimų spragos, pamokų praleidinėjimas, 

užduočių neatlikimas. 

3. Sunkumai, susiję su mokyklinių taisyklių ir 

normų laikymusi, komunikavimo problemos: 

mokinių konfliktai, bendraamžių vengimas, 

nerimavimas dėl santykių su mokytojais ar pan.



Tyrimo tikslas:

- išsiaiškinti penktų klasių mokinių 

prisitaikymo mokykloje ypatumus, 

kai mokiniai iš vieno (ar kelių) 

mokytojų ugdymo aplinkos pereina į 

dalykinę ugdymo(si) sistemą, kai 

moko atskiri dalykų mokytojai. 



Uždaviniai:

Išsiaiškinti, kaip sekėsi rugsėjo – spalio 
mėn. penktų klasių mokiniams mokytis.

Nustatyti, kaip penktų klasių mokiniai 
jaučiasi šiais mokslo metais, kas 
labiausiai juos neramina, kas patinka 
mokykloje.

Išsiaiškinti, kokia po pamokine veikla 
užimti mokiniai. 

Nustatyti veiksnius, kurie kliudo ir kurie 
padeda penktų klasių mokiniams 
adaptuotis dalykinėje sistemoje. 



Tyrimo organizavimas, tiriamieji:

Tyrimas atliktas 2020 metų spalio 
mėnesio viduryje. 

Penktose klasėse mokosi 38 mokiniai. 

Tyrimo metu apklausta 32 mokiniai:

- 5a klasės 16 mokinių;

- 5b klasės 16 mokinių,

kas sudaro 84 proc. penktose klasėse 
besimokančių mokinių.



TYRIMO REZULTATAI:

1. lentelė. Ar mokiniai nori 

mokytis?

Taip Ne 

5a klasės 

mokiniai

10 6

5b klasės 

mokiniai

13 3

Viso: 23 9



TYRIMO REZULTATAI:
2. lentelė. Kaip penktų klasių 

mokiniams šiais mokslo metais 

sekasi mokytis.

Lengva Vidutiniš-

kai sunku

Sunku 

5a klasės 

mokiniai

11 5 0 

5b klasės 

mokiniai

3 16 0

Viso: 14 21 0



TYRIMO REZULTATAI:

3. lentelė. Mokinių savijauta mokykloje 

rugsėjo – spalio mėn.

Labai 

gera

Gera Patenk

inama

Bloga Labai 

bloga

5a 

klasės 

mokiniai

4 10 1 1 0 

5b 

klasės 

mokiniai

2 9 4 0 1

Viso: 6 19 5 1 1



TYRIMO REZULTATAI:
4. lentelė. Ar mokiniai šiais mokslo metais 

patenkinti savimi?

Taip, 

visuomet

Nepaten-

kintas 

Ne 

visuomet

5a klasės 

mokiniai

7 1 8

5b klasės 

mokiniai
9 3 4

Viso: 16 4 12



5. lentelė. Penktokų nuomone, su kuo jie 

galėtų pasikalbėti, kai jiems nesiseka.

Kas mokinį išklauso, kai jam nesiseka

Tėvai Klasiokai, 

draugai 

Kiti šeimos 

nariai

Mokyto-

jos, 

auklėtoja  

5a 

klasės 

mok.

8 12 4 6

5b 

klasės 

mok.

7 7 2 5



6. lentelė. Penktokų nuomone, su kuo jie 

galėtų pasikalbėti, kai jiems sekasi.

Kas mokinį išklauso, kai jam sekasi

Tėvai Klasiokai, 

draugai

Kiti šeimos 

nariai

Mokytojai, 

auklėtoja  

5a 

klasės 

mok.

9 9 3 3

5b 

klasės 

mok.

6 9 5 1



TYRIMO REZULTATAI:

Ką mokiniai gali pasakyti apie savo klasės 

draugus? Kokie jie? 

dažniausiai pasitaikantis klasės draugų 

apibūdinimas buvo teigiamas, t. y. 

dauguma mokinių savo klasės draugus 

apibūdino  kaip draugiškus, gerus, protingi, 

tačiau keletas vaikų paminėjo, kad yra ir 

nedraugiškų vaikų (berniukų), kurie 

prasivardžiuoja, erzinasi ar pan.



Penktų klasių mokinių užimtumas, 

veikla po pamokų :

Lanko 

būrelius, 

užsiėmimus

Nieko 

nelanko

5a klasės 

mokiniai
14 2

5b klasės 

mokiniai
8 8

Viso: 22 10



Penktų klasių mokinių užimtumas, 

veikla po pamokų :

Mokiniai daugiausia lanko šiuos

papildomus užsiėmimus:

- sporto, šokių, robotikos, dailės,

biologijos, informatikos būrelius;

- futbolo, krepšinio, dziudo, rankinio

treniruotes;

- baseiną, muzikos pamokas.



Kas labiausiai neramina, kas 

labiausiai nepatinka mokykloje:

1.Kai kurios pamokos (nurodė 10 mokinių);

2.Nėra to, kas neramintų (nurodė 8

mokiniai);

3.Nedraugiški klasiokai, patyčios klasėje

(nurodė 7 mokiniai);

4.Kontroliniai darbai, testai, namų darbai

(nurodė 7 mokiniai).



Kas labiausiai patinka mokykloje:

1. Kai kurios pamokos (nurodė 10 mokinių);

2. Mokytojos (-ai), auklėtoja (nurodė 10 mokinių);

3. Draugai, klasiokai (nurodė 10 mokiniai);

4. Viskas mokykloje patinka (nurodė 6 mokiniai).



PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS:

Adaptacija mokykloje neatsiejama nuo 
poreikių. Svarbu, kaip vaikas sugeba 
tenkinti savo poreikius namuose ir 
mokykloje. Svarbu, ar visada į mokyklą 
ateina pavalgęs, išsimiegojęs, švariai 
apsirengęs, ar mokykloje jaučiasi saugus, 
suprastas, išgirstas mokytojų, savo 
bendraamžių.

Kiekvienam vaikui, atėjusiam į naują 
mokyklą, labai svarbu yra geras kontaktas 
su mokytojais. Vaikas yra labai jautrus tam, 
kaip į jį žiūri jį mokantys mokytojai, ir ypač 
jo auklėtojas. 



PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS:

Jei mokytojai gerai vertina vaiką, įvertina jo 
pastangas, norą mokytis, tai geras jų 
požiūris pakelia vaiką savo paties akyse. 

Palankūs mokytojų vertinimai ir 
padrąsinimai ypač paveikia sunkiau 
prisitaikančius vaikus, kuriems mokykloje 
sunku mokytis, rasti draugų, kurie dažnai 
būna skriaudžiami bendraamžių ar 
vyresniųjų mokinių. 

Palankūs mokytojų vertinimai paveikia ne 
tik vaiko mokymąsi, bet ir visą jo 
prisitaikymą naujojoje mokykloje.

Taip pat svarbu prisitaikant mokykloje 
tinkama klasės ir visos mokyklos teigiama 
atmosfera. 



PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS:
Labai svarbu tinkamai suplanuoti penktokų 
dienotvarkę, darbo ir poilsio režimą,
neužduoti per daug namų darbų.

Auklėtojams patariama klasės valandėlių 
metu sudaryti sąlygas visiems mokiniams 
pasisakyti, išsipasakoti apie tai, kas juos 
neramina, kas trukdo tinkamai bendrauti, 
mokytis. 

Neturi būti užmiršti tylieji, atstumtieji 
mokiniai. Reikėtų juos įtraukti į klasės 
veiklą, paskatinti kitus mokinius su jais 
draugauti. 

Iškilus pedagoginėms, psichologinėms 
problemoms, kreiptis į mokykloje 
dirbančius specialistus - psichologę, 
socialinę bei specialiąją pedagogę. 



PASIŪLYMAI, REKOMENDACIJOS:

Svarbu kartu su mokiniais apsvarstyti 
klasės reikalus, kartu kurti taisykles.
Mokinių pačių sukurtos, o ne jiems 
primestos taisyklės duos didesnę naudą, 
dažniau bus jų laikomasi.

Mokytojų ir mokyklos kolektyvo pareiga 
pastebėti netinkamą kai kurių mokinių 
elgesį ir laiku jį sustabdyti, kad blogas 
elgesys netaptų įprastu ir sektinu 
pavyzdžiu kitiems. 

Klasių auklėtojams reikėtų skatinti 
popamokinę savo auklėtinių veiklą, nes po 
pamokų, neturėdami ką veikti dauguma 
mokinių sėdi prie kompiuterių, kiti slankioja 
gatvėmis, kur yra tikimybė susirasti 
netinkamų draugų, paskatinančių pradėti 
rūkyti, vartoti alkoholį ar pan. 



PASIŪLYMAI, 

REKOMENDACIJOS:

Skatinti kiekvieno mokinio savo 

didesnės kompetencijos, savo 

galimybių supratimą, kas padeda 

mokiniams tinkamai ir be pašalinių 

padarinių adaptuotis kiekvienoje 

naujoje gyvenimo situacijoje, ir ne tik 

mokykloje. 



Dėkoju

už dėmesį


