
Apklausa "mokiniams "Vertinimas ir virtualios aplinkos""

Respondentų statistika:

Viso respondentų 277

Rezultatų santrauka

1. Man aiški visų dalykų vertinimo tvarka.

Visiškai nesutinku 19 6.9%

Ko gero, nesutinku 29 10.5%

Ko gero, sutinku 147 53.1%

Visiškai sutinku 82 29.6%

Viso atsakymų 277

2. Kiekvienos pamokos metu  mes žinome, kaip ir už ką būsime vertinami.

Visiškai nesutinku 5 1.8%

Ko gero, nesutinku 45 16.2%

Ko gero, sutinku 160 57.8%

Visiškai sutinku 67 24.2%

Viso atsakymų 277

3. Mokytojai pamokose vertina mus ne tik pažymiais, bet ir žodiniais komentarais.

Visiškai nesutinku 4 1.4%

Ko gero, nesutinku 37 13.4%

Ko gero, sutinku 133 48%

Visiškai sutinku 103 37.2%

Viso atsakymų 277

4. Mokytojų įvertinimai, komentarai ar pastabos  padeda man siekti geresnių rezultatų.

Visiškai nesutinku 7 2.5%

Ko gero, nesutinku 52 18.8%

Ko gero, sutinku 133 48%

Visiškai sutinku 85 30.7%

Viso atsakymų 277

5. Visų dalykų pamokose taikomas kaupiamasis vertinimas.

Visiškai nesutinku 35 12.6%

Ko gero, nesutinku 91 32.9%

Ko gero, sutinku 106 38.3%

Visiškai sutinku 45 16.2%

Viso atsakymų 277

6. Man visiškai aišku, kaip kaupiamieji įvertinimai ( taškai, pliusai, kreditai ... ) konvertuojami į pažymius.



Visiškai nesutinku 11 4%

Ko gero, nesutinku 26 9.4%

Ko gero, sutinku 112 40.4%

Visiškai sutinku 128 46.2%

Viso atsakymų 277

7. Mokytojų padedami mes patys  įsivertiname  savo pasiekimus, pažangą.

Visiškai nesutinku 10 3.6%

Ko gero, nesutinku 54 19.5%

Ko gero, sutinku 153 55.2%

Visiškai sutinku 60 21.7%

Viso atsakymų 277

8. Pažymiai ir įvertinimai už įvairius darbus pamokoje / kontrolinius darbus yra aiškūs ir pelnyti.

Visiškai nesutinku 6 2.2%

Ko gero, nesutinku 23 8.3%

Ko gero, sutinku 153 55.2%

Visiškai sutinku 95 34.3%

Viso atsakymų 277

9. Mokytojai nelygina mano pasiekimų (pažymių) su klasės draugų pasiekimais.

Visiškai nesutinku 36 13%

Ko gero, nesutinku 69 24.9%

Ko gero, sutinku 101 36.5%

Visiškai sutinku 71 25.6%

Viso atsakymų 277

10. Mokytojų pastabos ir  komentarai apie mano nesėkmes būna korektiški, neįžeidžiantys.

Visiškai nesutinku 14 5.1%

Ko gero, nesutinku 51 18.4%

Ko gero, sutinku 138 49.8%

Visiškai sutinku 74 26.7%

Viso atsakymų 277

11. Per pamokas vaizdumui arba  žinių įtvirtinimui  dažnai naudojama išmanioji lenta, išmanieji telefonai,
kompiuteris ir  projektorius (IKT).

Visiškai nesutinku 11 4%

Ko gero, nesutinku 46 16.6%

Ko gero, sutinku 125 45.1%

Visiškai sutinku 95 34.3%

Viso atsakymų 277



12. Pamokos, kai naudojamos išmaniosios technologijos yra patrauklesnės.

Visiškai nesutinku 9 3.2%

Ko gero, nesutinku 28 10.1%

Ko gero, sutinku 82 29.6%

Visiškai sutinku 158 57%

Viso atsakymų 277

13. Pamokų metu dažniausiai naudojama (daug galimų variantų)

Įvairios skaidrės 223 20.3%

Vaizdo įrašai (pvz. Youtube) 143 13%

Garso arba vaizdo įrašai prie
vadovėlio

106 9.6%

Įvairūs muzikiniai  įrašai 90 8.2%

Edukaciniai  žaidimai,  virtualūs
testai

71 6.4%

Interaktyvios lentos programos 120 10.9%

Vadovėlis, pratybos, spausdinta
medžiaga

248 22.5%

Įvairios mokomosios programos 100 9.1%

Viso atsakymų 1101

14. Mokymasis, kai naudojamos išmaniosios technologijos (daug galimų variantų)

Padeda lengviau suprasti
dėstomą dalyką

213 27.4%

Skatina kūrybiškumą 111 14.3%

Didina mokymosi motyvaciją 145 18.6%

Padeda siekti geresnių mokymosi
rezultatų

120 15.4%

Pagilina mano žinias ir lavina
įgūdžius

159 20.4%

Duoda mažai naudos 30 3.9%

Viso atsakymų 778

15. Mokantis namuose man svarbiausia yra ... (daug galimų variantų)

Vadovėlis 151 14%

Pratybos, uždavinynai ir pan. 152 14.1%

Papildoma spausdinta medžiaga 72 6.7%

Mano užrašai 220 20.4%

Socialiniai - edukaciniai tinklai 85 7.9%

Mobilios programėlės (žodynai,
skaičiuoklės, redagavimo
programos ...)

122 11.3%

Įvairūs internetiniai portalai, kur
randu daug reikalingos
informacijos

161 14.9%

Edukaciniai (mokomieji) 
žaidimai

37 3.4%

Įvairios mokymosi aplinkos



(Ugdymo sodas, Kahoot, Quizizz,
Quizlet, Išmanieji robotai, video
pamokos, virtualios užduotys /
pratybos ...)

79 7.3%

Viso atsakymų 1079

16. Atliekant namų darbus man reikalingas ... (daug galimų variantų)

Kompiuteris 60 10.4%

Kompiuteris su internetine
prieiga

183 31.6%

Išmanusis telefonas 195 33.7%

Kitos priemonės 141 24.4%

Viso atsakymų 579

17. Mokymosi tikslais internetu naudojuosi (daug galimų variantų)

Labai retai 58 20.3%

2 -3 kartus per savaitę 91 31.8%

iki 1 valandos per dieną 60 21%

iki 2 valandų per dieną 43 15%

ilgiau nei 2 valandas 34 11.9%

Viso atsakymų 286

18. Informaciją dėl mokymosi dažniausiai gaunu

Per "Mano dienyną" 205 74%

Per socialinius tinklus (Facebook
ir pan. ...)

37 13.4%

Elektroniniu paštu 14 5.1%

Kitais būdais 21 7.6%

Viso atsakymų 277

19. Ką  galėtų  pakeisti, patobulinti mokytojai ir gimnazijos administracija, kad tavo pažangumas būtų kuo
geresnis? (pasirenkamas klausimas)

1) Leisti mokytojams ištrinti ir ne neigiamus pažymius. Leisti taisytis.
2) Paskatinti naudotis įvairesniais mokymo metodais, daugiau naudoti kompiuterinius pratimus, mokomuosiu
žaidimus, sumažinti pratybų naudojimą.
3) Leisti išsitaisyti įvairius pažymius
4) Įvesti (arba bent jau panaikinti kodą) internetą.
  
 Jį naudotumėme per pamokas (kai mokytojas(-a)užduotų susirasti informaciją).
5) Manau galėtų būti internetas, nes dažnai pamokose jo prireikia.
6) Kai kurių dalykų mokytojai galėtų aiškiau paaiškinti mokomas temas, duoti daugiau pratimų, daugiau laiko
išspręsti užduočiai.
7) vistiek išeisiu iš čia :)
8) mažiau namų darbų
9) Manau virtuali mokymosi aplinka tik sugaisina laika,ir duoda maziau naudos negu vadoveliai ir mokytojo zinios.
10) Įrengti kompiuterius ar kitas išmaniasias priemones klasėse
11) Nežinau
12) Šiuo metu valgau, tai nerašysiu
13) Įdomiau pateikiama informacija
14) Daugiau šiuolaikiškumo, išmaniųjų programų.
15) Pamokas daryti įdomesnes.Pvz.:žaisti kompiuterinius žaidimus ir taip mokytis(kahoot,quizz ir t.t.)
16) Galėtų būti pateikiami paruoštukai (lapelio pavidalo), ar kiti, svarbią informaciją turintys šaltiniai.



  
 Taipogi labai šaunu būtų turėti daugiau konsultacinių pamokų ir būrelių.
17) nes namų darbai nepaskatina mokinių geriau mokintis, jie kaip tik, atitolima mus nuo noro sužinoti daugiau,
mes juos darome, kaip robotai, rašome juos, kad tik negauti prasto pažymio, tik atidirbti, o po to visiškai
nutraukiame mintis nuo pamokų ir net užmirštame, ką mes rašėme, ką "pasikartojome"
18) Viskas gerai
19) Šiais laikais reikėtu dažniau vesti interaktyvias pamokas, o ne kaip visada nurašyti porą sakinių nuo vadovėlio,
nes daugumą mokytojų, neveda interaktyvių pamokų, o šios pamokos būna daug įdomesnės, nei kitos su
vadovėliais.
20) Yra tokia problema kurią jau senai pastebėjau, bet nelabai manau, kad galima rasti kokį konkretų sprendimą.
Dažnai nutinka taip, kad visi kontroliniai bei atsiskaitomieji darbai suplaukia į vieną savaitę, tada išties labai
sunku būna suspėti jiems pasiruošti. Jei būtų įmanoma juos kaip nors didesniais tarpais išskirstyti mėnesio eigoje,
tai būtų labai šaunu.
21) Įvesti interneto prieigą visose klasėse. Tokiu būdu mokytojai galės paruošti daugiau interaktyvių internetinių
užduočių, o visi mokiniai turės galimybę jas įgyvendinti. Mokymasis, kurio metu naudojamos įvairios
technologijos, yra žymiai įdomesnis ir efektyvesnis, suteikiantis išties gerų rezultatų.
22) mokykla turėtų teigti prieiga prie belaidžio interneto visiems mokiniams visų pamokų metu (kad mokiniai
galėtu naudotis internetu pamokose telefonais.)  Taip mokiniai nebūtų priklausomi nuo "to ką turi" ir galėtų
laisvai gauti reikalingą informaciją bet kuriuo metu.
23) Manau šioje mokykloje labai geri mokytojai kurie žino ką daro, bet yra ir tokių mokytojų kurių mokymo būdus
reiketu koreguoti, nes per pamokas viską sumaišo ir nėra tvarkos. Manau, kad reikėtų senesnius mokytojus
pakeisti jaunais, nes mano manymu vaikams pakiltų motyvacija mokymuisi ir į mokyklą atneštų daugiau naujovių.
24) Manau jog vieni mokytojai duoda per didelį kruvį, labai daug reikalauja, o kiti nekreipia didelio dėmesio į
vaikų edukaciją. Dar gana keista jog kiekvienam mokytojui jo dėstomas dalykas, jų nuomone, yra pats
svarbiausias ir mąsto jog be jo pamoku jokių kitokių neturim.
25) Vieniems kitiems padėti pasiruošti pamokoms, nes deja ne visi mokytojai moka naudotis kompiuteriu... Jie
tokios priemonės nenaudoja, nes iki galo nemoka naudotis kompiuteriu, negali susirasti tinkamos medžiagos.
26) Aš manau, kad pamokos metu reiktų daryti trumpas pertraukėles. Nes ištisas darbas pamokoje vargina ir
neįdomu...
27) galėtų mokykloje atsirasti internetinė prieiga
28) Manau, kad šioje mokykloje viskas gerai, man patinka mokytojų darbas.
29) Manau keisti nieko nereikia , nes ir taip viskas yra gerai
30) Duoti mokytis tai ko is tikruju gali prireikti gyvenime.
31) Garsiai nekomentuoti apie mano asmeninius mokimosi rezultatus.
32) Daugiau mokytoju leistu naudotis internetu ar leisti paspresti užduotis kaip Kahoot ir t.t.
33) Leisti per pamokas užduotis atlikti su draugais.
34) Dažniau leisti naudotis internetu, dažniau žaisti žaidimus, uždavinius atlikti grupėmis
35) Galėtų pakalbėti su kiekvienu mokiniu asmeniškai, ką reikėtų padaryti, kad vaikams ir paaugliams būtų įdomu
ir gera mokytis
36) Manau, gal reikėtų atsakyti asmeniškai kiekvienam vaikui
37) Galbūt mažiau dirbti su knygomis, o elektroninėmis priemonėmis
38) Įdomiau vesti pamokas, ne tik sėdėti prie kompiuterio, o mokiniams liepti daryti pratybas. Išaiškinti temą
labai gerai, kad mokiniams būtų viskas aišku ir įdomu įsigilinti į temą.
39) Nespausti mokinių, nes daugiau streso - daugiau problemų
40) Kad duotų daugiau užduočių
41) Nieko
42) Nieko
43) nežinau
44) Galbūt labiau atkreipti dėmesį į tą dalyką, kurio mes nesuprantame
45) Pasiūlyti mokomųjų žaidimų
46) Galėtų duoti daugiau elektroninių užduočių
47) Man viskas tinka kaip yra dabar
48) Domėtis panašiais dalykais kaip ir mokiniai. Juos mokyti jiems rūpimus dalykus
49) Sugalvoti, kaip pateikti tą pačią temą, bet įdomiai
50) Mokymąsi susieti su žaidimais
51) Vesti įdomesnes pamokas
52) Daryti daugiau edukacinių išvykų
53) Išklausyti labiau mokinius
54) Daugiau žaidimų žaisti pagal pamokos temą
55) Įdomiai vesti pamokas, žiūrėti pamokančius filmus
56) Daugiau papasakoti
57) Nežinau
58) Naudoti daugiau įvairių priemonių
59) Vasarą įrengti kondicionierius. Naudoti įvairesnes mokymosi priemones
60) manau, nelabai yra ką keisti, man viskas patinka
61) Atleisti kelis mokytojus
62) Nieko
63) Įkvėpti
64) Privaloma, kad mokytojas individualiai mokiniui stengtųsi išaiškinti jam nesprantamą informaciją



65) Pakeisti mokytojai gali padidinti motyvaciją mokytis, tuo pačiu kiltų ir pažangumas
66) Galėtų sukurti socialinius tinklus, aktyvumas būtų renginiuose žymiai didesnis
67) Leisti susikoncentruoti į tuos dalykus, kurių prireiks stojant į aukštąją mokyklą
68) pakeisti bendravimo su mokiniais įgūdžius
69) Dažniau pritaikyti IT, integruoti pamokas su kitais dalykais
70) Mažinti namų darbus, grąžinti, kad atostogos būtų birželio 01. Vasaros atostogos padėtų pailsėti nuo streso ir
spaudimo.
71) Daugiau vaizdinės medžiagos
72) Daugiau skaidrių ir linkmesnės informacijos apie tą dalyką
73) Su internetu būtų linksmiau ir lengviau dirbti
74) Nežinau
75) Kai kurie mokytojai galėtų būti draugiškesni
76) Pakomoms paįdominti galima būtų pradėti naudoti daugiau skaidrių, pasakojimų ir pan.
77) Manau galėtų daugiau būti užduočių su telefonu, su kompiuteriumi
78) Gali būti daugiau vaizdinės medžiagos
79) Daugiau vaizdinės medžiagos
80) Nežinau
81) Naudoti mažiau virtualios mokymosi aplinkos, nes tai sugaišina daug laiko
82) Nieko
83) Daugiau vaizdinės medžiagos. Jeigu mokinys nesupranta, padėti jam
84) Mokytojas galėtų nesakyti rezultatų prieš visą klasę
85) Daugiau technologijų naudojimo pamokose
86) Daugiau leisti naudotis per pamokas telefonais, naudoti multimediją
87) Gali būti daugiau interaktyvių pamokų
88) Nieko
89) Galėtų integruoti pamokas, daugiau naudotis išmaniosiomis technologijomis. Vesti pamokas kitose aplinkose,
duoti prieš kontrolinius daugiau papildomų užduočių.
90) Mano pažangumas ir taip geras
91) Nekelti streso per pamokas dėl kitų metų egzaminų (kiekvieną pamoką), naudoti daugiau skaidrių, vaizdo
medžiagos per pamokas
92) leisti mums labiau mokytis tik tai, ko mums tikrai reikia
93) Mokytojai galėtų būti draugiškesni, šmaikštesni, nes tai skatina eiti į tas pamokas. Kuo labiau paįvairinti
mokymosi būdus
94) Naudoti išmanias komoiuterines programas
95) Galėtų vesti įdomesnes pamokas, ne tik mokykloje, bet ir kažkur mieste
96) Interaktyvių užduočių
97) Taikyti daugiau interaktyvių užduočių
98) Nieko
99) Negalvoti, kad jų mokomasis dalykas yra svarbiausias
100) Nežinau
101) Nieko
102) Nieko nekeisti, nes aš turiu mokytis, kad būtų geresni pažymiai
103) Mokytojai turi aptarti, kurios pamokos yra svarbiausios ir pirmenybė
104) Jokių namų darbų
105) Mane viskas tenkina, manau jog viskas priklauso nuo pačio mokinio
106) Motyvuoti įvairiomis priemonėmis
107) Mokytojams dažnai trūksta bendravimo kompetencijos, jie būna nekorektiški ir įžeidūs, mėgsta garsiai
pasišaipyti ir tai lemia mūsų pažangumą
108) Įvairesnių, naujoviškesnių pamokų netradicinėje aplinkoje
109) Sumažinti krūvį
110) Geriau mokyti
111) Reikėtų interneto per pamokas
112) Atsižvelgti labiau į mokinius, ko jie nemoka arba moka mažiau. O ne tiesiog sekti programą. Mokiniams taip
pagerintų mokslą internetas mokykloje
113) Stengtis, kad vaikai atsipalaiduotų, o ne kelti jiems stresą
114) Įvesti mokiniams mokykloje Wifi mokymosi tikslais
115) Dažniau į mokymą įtraukti išmaniąsias technologijas
116) Į mokymąsi įtraukti išmaniąsias technologijas
117) Daugiau įdomesnių pamokų, kad patrauktų dėmesį ir būtų įdomu
118) Reikia man pačiam pasistengti
119) Daugiau vaizdinės medžiagos, daugiau poilsio
120) Daugiau bendrauti gyveniškomis temomis
121) Galėtų užduoti dažniau namų darbus per kompiuterį negu į sąsiuvinį
122) Komunikuoti su mokiniais
123) Naudoti daugiau išmaniųjų technologijų
124) Įsiklausyti į mokinius
125) Stengtis dar labiau sudominti mokinius mokomuoju dalyku, pvz. įdomiais faktais, susijusiais su mokomuoju
dalyku
126) Kad atkreiptų dėmesį į namų darbų kiekį, nes ne visos pamokos mokiniams yra vienodai svarbios ir nesinori



praleisti daug laiko pamokai, kurios tau nereikia
127) Reikėtų, kad mokytojai suprastų, jog kiekviena tema yra skirtinga ir visgi reikalauja skirtingo kiekio laiko ir
pastangų
128) Naudoti daugiau išmaniųjų priemonių
129) Nieko
130) Naudoti daugiau išmaniųjų tecnologijų
131) daryti tą patį, ką daro dabar. Viskas gerai
132) Norėčiau, kad vyktų daugiau renginių
133) Daugiau darbo pamokose, mažiau namuose manau būtų daug geriau ir lengviau, nes namų darbus daro ne
visi, ko pasekoje kenčia ir kiti mokiniai
134) Neturiu priekaištų
135) Mažiau namų darbų, daugiau esmės pamokos tema, mažiau įžeidinėjimų ir daugiau vertinimo kriterijų
pritaikymo
136) Dažnai būna užduodama per daug namų darbų. Dažnesnis technologijų naudojimas klasėje padarytų pamokas
įdomesnes
137) Daugiau prisėsti prie dalykų, giliau įsigilinti
138) Internetas pamokų metu
139) Mokytojai galėtų mažiau rodyti žinias per vadovėlį, o per skaidres, per kompiuterius. Reikėtų interneto
prieigos dėl informacijos paieškos. Mažiau spausdintos informacijos ir daugiau atlikti per kompiuterius.
140) Mokytojai galbūt galėtų įterpti į savo pamokas daugiau išmaniųjų technologijų, virtualių testų, įvairresnes
mokomąsoas pogramas
141) Suteikti belaidžio interneto prieigą mokiniams pamokų metu
142) Gerai būtų, kad mokykloje būtų internetas, nes dažnai per pamokas liepia pažiūrėti į informacijos šaltinius,
tačiau dažnai mes neturime ir reikia už tai mokėti
143) Aš manau, kad mokytojai turėtų atkreipti daugiau dėmesio į mūsų mokymąsi
144) Nieko
145) Niekas nepakeistų

20. Ką galėtum pats/pati padaryti, kad tavo mokymosi rezultatai būtų geresni? (pasirenkamas klausimas)

1) Daugiau dėmesio skirti kai kuriems dalykams.
2) Atlikti visus nurodytus darbus, neatidėlioti darbų, pasiruošti ir įsigilinti į temą prieš rašomąjį darbą.
3) Daugiau mokytis namie, bet namie nevisada turi galimybę pasimokyti papildomai.
4) daugiau laiko skirti pamokoms
5) Daryti papildomai užduotis
6) Galėčiau dar kartą pasiaiškinti užduotis, prisiminti, išmokti taisykles.
7) Daugiau mokytis
8) pradėti mokytis/daryti namų darbus
9) pasistengti
10) Daugiau laiko skirti svarbesniems dalykams
11) Labiau susikaupti per pamokas,įsigilinti į kiekvieną klausimą, užduotį.
12) Geriau įsisavinti medžiaga per pamokas(įsiklausyti geriau į mokytojos/mokytojo žodžiu)
13) Galėčiau domėtis daugiau papildoma informacija jeigu turėčiau daugiau laiko
14) Mokytis
15) Daryti daugiau namu darbu,skaityti
16) Daugiau mokytis
17) pasistengt xd
18) Daugiau skirti laiko namų darbams ir noriai nusiteikti dirbti per pamokas.
19) Ne taip atsainiai mokytis namie
20) Geriau planuoti savo laiką.
21) Labiau pasizometi apie  kuri skyriu mokemes namuose su ismaniojo telefono Pagalba
22) Stengtis ne tingėti ir dirbti, mokytis.
23) Mažiau užsiimti pašalinia veikla per pamokas (ne piešti)
24) Daugiau mokytis
25) Labiau įsiskaityti į užduotis
26) Mažiau leisti laiko prie išmaniųjų telefonu
27) Daugiau skirti mokslams,namų darbų ruošimui.Ir t.t...
28) Komentuoti ką aš gerai moku ,o ko ne.Skirti papildomu uzduociu.
29) Daugiau naudoti internetinius žaidimus kaip,, Kahoot" Ir daugiau duoti papildomų užduotis kad būtų galima
gauti daugiau kreditų.
30) Daugiau laiko skirti pagrindinėms pamokoms nei muzikinėms.
31) Daugiau pasimokyti
32) Daryti papildomas užduotis
33) Pasistengti labai, praleisti daugiau laiko prie pamokų ruošimo
34) geriau mokytis, kartoti taisykles, pasitikrinti, ar nėra klaidų
35) Dažniau pasikartoti
36) Suprasti, ką kalba mokytojai, nes jie labai dažnai nebaigia kalbėti apie tą temą, kurią mokomės
37) Suprasti, ką kalba mokytojai



38) Skirti mažiau laiko internetui
39) Skaityčiau temas
40) Mokytis
41) Mokytis geriau ir tiek
42) Pasimokyti daugiau
43) Geriau viską išmokti, įsiskaityti, ruoštis viskam, mokintis daugiau nei 1 val
44) Daugiau susikauoti per pamoką
45) Daugiau mokytis, kartoti taisykles, netingėti
46) Susikaupti pamokų metu, domėtis papildomai
47) labiau susikauoti ir nepasiduoti pagundoms
48) Viską pasikartoti, žiūrėti rimčiau į mokslus
49) Daugiau mokytis
50) Netingėti
51) Atlikti namų darbus
52) daugiau pasimokyti ir paprašyti pagalbos jeigu reikia
53) Daug skaityti ior rašyti
54) Pasimokyti
55) Daryti namų darbus
56) Nežinau
57) Daug mokytis, kartotis
58) Labiau susikauoti ir surimtėti
59) daugiau mokytis
60) Planuoti
61) Neužmigti ant lauro lapų
62) Ruoštis daugiau pamokoms
63) Labiau naudotis knygomis, o ne informacija internete
64) Mokytis
65) Daugiau dėmesio skirti mokslams
66) daugiau mokytis
67) Daugiau domėtis mokomaisiais dalykais
68) Skaityti knygas ir mažiau sėdėti prie telefono. Pasiruošti gerai kontroliniams
69) daugiau laiko skirti mokymuisi namuose
70) Netingėti ir labiau įsigilinti į mokomąjį dalyką
71) Stengtis ir prašyti pagalbos
72) Labiau stengtis, daugiau laiko skirti mokymuisi
73) Nezinau
74) Daugiau mokytis
75) Nežinau
76) manau, man pačiai reikėtų ilgiau pasimokyti, persiskaityti namuose. Būti atidesnei pamokose
77) Labiau susitelkti pamokos metu, susikaupti. Ieškoti medžiagos pratybose, internete, vadovėliuose
78) Spręsti papildomas užduotis duotas mokytojų
79) Pradėti mokytis namuose ir per pamokas
80) Daugiau mokytis namuose
81) Daugiau mokytis namuose
82) Daugiau laiko skirti mokslams, daugiau skaityti
83) Daugiau domėtis temomis, kurias mokausi. Skaityti knygas
84) Būti labiau susikaupusiam
85) Daugiau skirti dėmesio mokymuisi
86) Daugiau mokytis
87) Daugiau praleisti laiko prie knygų
88) Galėčiau ieškoti papildomų užduočių, daugiau dirbti savarankiškai, nebijoti klausti (nebijant, kas ką pasakys)
89) Mano rezultatai ir taip geri
90) Daugiau pasikonsultuoti
91) Daugiau laiko skirti namų darbams ir gilinti anglų kalbos žinias
92) Daugiau laiko skirti mokslams
93) Įdėti daugiau pastangų
94) Nieko, nes manau, kad ir taip gerai mokausi
95) Daryti namų darbus, susikaupti
96) Skirti daugiau laiko namų darbų atlikimui, labiau susitelkti į duotas užduotis
97) Daugiau mokytis
98) Skirti daugiau laiko ir susikaupti
99) Mokytis geriau
100) Daryti visus namų darbus ir mokytis
101) Daugiau mokytis
102) Dailės skyriaus mokytojai turėtų susitarti dėl mokinių vertinimo ir nuosekliai atrinkti temas muzikantų dailės
pamokoms
103) Pradėti mokytis
104) Daugiau mokytis, tutėti motyvacijos
105) Daugiau stengtis, dirbti



106) galėčiau ir norėčiau būti dėmesingesnis, man trūksta atskaomybės
107) Susidėlioti prioritetus, kad būtų lengviau mokytis
108) Jau niekas nepadės (IV klasė)
109) Daugiau mokytis
110) Įdėti daugiau pastangų
111) Susikaupti pamokose
112) Labiau susikaupti ir kreipti dėmesį pamokoje
113) Mokytis neatmestinai
114) Susikauoti ir nepasiduoti draugų įtakai
115) Labiau susikaupti per pamokas, kartotis namie, labiau stengtis
116) Visada atlikti namų darbus, per pamokas susikaupti
117) Praleisti daugiau laiko prie pamokų ir labiau skirti tam motyvacijos
118) Nieko nereikia keisti
119) Daugiau dirbti, bet tam nėra energijos
120) Dalyvauti pamokoje
121) Labiau pasisitengti
122) Dažniau prisėsti prie vadovėlių
123) Neatidėlioti pamokų darymo ir kartojimosi
124) Labiau įsigilinti į namų darbus
125) Susikaupti pamokoje
126) Padaryčiau mokinių apklausą ir pažiūrėčiau, ko jie norėtų, kad mokymosi rezultatai būtų geresni
127) Susikaupti ir daugiau konspektuoti, atsakomybės. Iš esmės aš patenkinta savo mokymosi rezultatais
128) Pasistengti namuose
129) Nustoti daug laiko leisti prie kompiuterio, daugiau dirbti
130) Daugiau dirbti namie
131) Darbas namuose
132) Netingėti
133) Daugiau mokyčiausi pamokose. Dar daugiau stengčiausi sužinoti iš bendraamžių arba vyresnių mokinių
134) Skirti daugiau dėmesio tam, ko nemoku ir daugiau pasėdėti prie knygų
135) Nieko
136) gerinti lankomumą, sutarti su mokytojais
137) Skirti daugiau laiko mokymuisi
138) Daugiau rinkti informacijos iš interneto, klausyti įdėmiai mokytojų pamokoje
139) Stengtis labiau mokytis savarankiškai
140) Manau kad galėčiau išbandyti kuo daugiau mokymosi būdų ir atrasti, kas man tinka geriausiai
141) Geriau organizuoti savo laiką
142) Planuoti savo namų darbų atlikimo laiką
143) Daugiau skirti mokymuisi namuose
144) Daugiau mokytis ir klausyti mokytojo
145) daugiau skaityti knygų, klausyti mokytojų
146) Daugiau laiko skirti pamokų ruošimui
147) Daugiau mokytis, netingėti ir klausytis per pamokas

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, suma. Kiekvieno
atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo reikšmę iš visų atsakymų sumos.


