ŠIAULIŲ SANATORINĖ
MOKYKLA
Mokinių apklausa. Pasiekimai.

2017 – 01 – 18
2017 – 06 – 01

Bendra ataskaita
2017 – 01 – 18
2017 – 06 – 01
Iš viso pakviestų dalyvių – 60 Iš viso pakviestų dalyvių - 60
Visiškai atsakyti klausimynai Visiškai atsakyti klausimynai
56
53
Grįžusių klausimynų kvota Grįžusių klausimynų kvota
93,3 %
88,3 %

KLAUSIMAI SU AUKŠČIAUSIOMIS VERTĖMIS
2017 – 01 – 18

2017 – 06 – 01

1. Aš suprantu savo teises ir
pareigas 3,4
2. Aš žinau, ką turiu išmokti,
kad gaučiau tuos pažymius,
kurių noriu 3,5
3. Aš esu savarankiškas 3,4
4. Aš jaučiu atsakomybę už
savo mokymąsi 3,6
5. Aš prisiimu atsakomybę už
savo veiksmus 3,4

1. Aš suprantu ir savo teises ir
pareigas 3,5
2. Mokykla suteikia
pakankamai gimtosios
kalbos žinių ir įgūdžių 3,4
3. Aš esu savarankiškas 3,4
4. Man gerai sekasi bendrauti
su bendraamžiais 3,4
5. Mokykloje yra geros
galimybės sportuoti 3,4

KLAUSIMAI SU ŽEMIAUSIOMIS VERTĖMIS
2017 – 01 – 18

1. Aš domiuosi politiniai
įvykiais 2,1
2. Mokykla suteikia man
pakankamai technologijų
žinių ir įgūdžių 2,4
3. Aš dalyvauju mokinių
organizacijose 2,5
4. Teikiu pasiūlymų dėl
renginių klasėje, mokykloje
2,5
5. Aš domiuosi kultūriniais
įvykiai 2,6

2017 – 06 – 01

1. Aš domiuosi politiniai
įvykiais 2,4
2. Mokykla suteikia man
pakankamai technologijų
žinių ir įgūdžių 2,5
3. Aš dalyvauju mokinių
organizacijose 2,5
4. Teikiu pasiūlymų dėl
renginių klasėje, mokykloje
2,6
5. Aš žinau, ką norėčiau veikti
po 10 metų 2.7

IŠVADOS (1)
1. Visų mokomųjų dalykų suteikiamos žinios ir
įgūdžiai, mokinių nuomone, yra pakankami
(vertės 2,8 – 3,4).
2. Mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetenciją
išryškina mokinio atsakomybė už savo
mokymąsi ir žinojimas, ką mokinys turi
išmokti, kad gautų tuos pažymius kurių nori
(vertės 3,3 - 3,6).

IŠVADOS (2)
Socialinę kompetenciją ir bendravimą
išryškina
supratimas apie savo teises ir
pareigas bei gebėjimas bendrauti su
bendraamžiais (vertės 3,4 ir 3,5).
4. Iniciatyvumą, kūrybiškumą ir verslumą
išryškina gebėjimas prisiimti atsakomybę už
savo veiksmus ir savarankiškumo pabrėžimas
(vertė 3,4).
3.

IŠVADOS (3)
5. Mokiniai nėra aktyvūs, teikiant pasiūlymus
dėl renginių klasėje ir mokykloje (vertės 2,5
ir 2,6).
6. Mokiniai nepakankamai domisi politiniais ir
kultūriniais įvykiais (vertės 2,1 – 2,6).
7. Apie 30 % mokinių neplanuoja savo ateities.

REKOMENDACIJOS
1. Ugdymo karjerai darbo grupės nariams taikyti
įvairesnes veiklas (žaidimai, testai ir kt.),
padedančias pažinti save, savarankiškai
apsispręsti dėl būsimos profesijos ir pan.
2. Mokyklos ir klasių vadovams bei mokinių
savivaldai aktyvinti mokinius, aptariant su jais
renginių tematiką mokykloje ir klasėje.
3. Informaciją apie šalies bei pasaulio kultūrinius ir
politinius įvykius integruoti visų mokomųjų
dalykų pamokų metu.

