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Apklausa apie mokinių adaptaciją Stasio Šimkaus konservatorijoje, 2022 m. 

Apklausoje dalyvavo 45 mokyklos naujokai, 2022 m. įstoję į Stasio Šimkaus konservatoriją.  Apklausos 

anketa-  anoniminė, tad vardo pavardės nurodyti nereikėjo, tik lytį ir klasę.  

1. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį: berniukai –18 (40%), mergaitės – 27 (60%).   

2. Respondentų pasiskirstymas pagal klasę: 9kl. – 29 mokiniai (64,4%), 10 kl. – 11 mokinių (24.4%), 

11 kl. – 5 mokiniai (11.1%). 

Anketoje buvo klausiama klausimų, kurie priklauso tokioms klausimų grupėms, kaip jausmais, 

santykiai su klasiokais, santykiai su mokytojais.  

 

 

Didelė dalis mokinių teigia, kad mokykloje nekyla baimės jausmas. Šiek tiek didesnė dalis mokinių teigia, 

kad baimė mokykloje kyla kartais. Visai maža dalis mokinių teigia, jog dažnai mokykloje kyla baimė.  

Dalis mokinių atsakė, kad džiaugsmas mokykloje jiems kyla kartais. Didžiausia dalis mokinių teigia, kad 

džiaugsmą mokykloje jie jaučia dažnai.  

Didelė dali mokinių teigia, kad pykčio mokykloje niekada nejaučia. Beveik tokia pat dalis mokinių atsakė, 

kad pyktį mokykloje jaučia kartais. Ir visai nedidelė dalis mokinių teigia, kad mokykloje jaučia pyktį 

dažnai.  
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Didžiausia dalis mokinių atsakė, kad mokykloje jaučiasi saugūs. Nedidelė dalis mokinių jaučiasi ne visada 

saugūs ir dar mažesnė dalis nežino, ar jaučiasi pakankamai saugūs.  

 

Pusė apklausos dalyvių atsakė, jog didžiausią įtaką savijautai mokykloje daro bendravimas su kitais 

mokiniais. Trečdalis mokinių mano, kad savijautai įtaką jiems daro paties pastangos. Bendravimas su 

mokytojais nelabai daro didelę įtaką savijautai mokykloje, tik trečdalio pusei atrodo, kad tai daro jiems 
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didesnę įtaką. Nedidelė dalis mokinių pasirinko, kad jiems įtaką savijautai mokykloje daro šeima. 

Bendravimas su administracija savijautai įtakos mokykloje nedaro.  

 

Pusė apklausos dalyvių atsakė, kad yra vidutiniškai patenkinti savo mokymosi rezultatais šiais mokslo 

metais. Trečdalis atsakė, kad yra patenkinti savo mokymosi rezultatais šiais mokslo metais. Trečdalio pusė 

atsakė, kad yra nepatenkinti savo mokymosi rezultatais šiais mokslo metais. Visai maža dalis nežino, ar yra 

patenkinti savo mokymosi rezultatais šiais mokslo metais. 
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Apklausos dalyviai atsakė, jog susidūrę su sunkumais pamokose/mokykloje/tarp draugų dažniausiai 

kreipiasi pagalbos į tėvus. Trečdalis atsakė, jog kreipiasi į auklėtoją kai susiduria su įvairiais sunkumais. 

Nedidelė dalis kreipiasi į mokyklos psichologą susidūrę su sunkumais.  

Santykiai su klasės draugais ir mokytojais Stasio Šimkaus konservatorijoje 

 

Daugiau nei pusė respondentų atsakė, kad santykiai su klasės draugais yra geri. Didelė dalis apklausos 

dalyvių teigia, kad santykiai su klasės draugais yra tik vidutiniški. Santykių blogais niekas neįvardijo. Kaip 

kuriems, visai nedidelė dalis, atrodo, kad sunku pasakyti kokie yra santykiai su klasės draugais.  
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Didžioji dalis dalyvių atsakė, kad nėra tokių mokinių kurie jų vengia. Nedidelė dalis teigia, kad yra keletas 

bendraamžių, kurie jų vengia. Vos keletas mokinių, teigia, kad yra daug kitų bendraamžių, kurie jų vengia. 

Maža dalis teigia, kad visi vengia. Taip pat, maža dalis neatsakinėjo į šį klausimą.  

   

Pusė apklausos dalyvių teigia, kad yra daug mokinių, kurie prireikus jiems padeda. Didelė dalis apklausos 

dalyvių teigia, kad turi keletą bendraamžių mokykloje, kurie prireikus padeda. Pakankamai daug teigia, kad 

visi padeda. Nepadedančių bendraamžių konservatorijoje nėra.  
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Didžiulė dalis naujų mokinių teigia, kad mokykloje nėra besityčiojančių bendraamžių. Tačiau, nedidelė 

dalis teigia, kad keletas tokių yra.  

 

Apklausos dalyviai teigia, kad visų santykiais su klasės auklėtojomis yra geri. vidutiniškų ar blogų santykių 

su klasės auklėtojomis nėra. Keliems yra sunku pasakyti kokie tie santykiai.  

 

Daugiau nei pusė apklausos dalyvių teigia, kad santykiais su bendrojo lavinimo mokytojais yra geri. 

Mažesnė dalis teigia, kad vidutiniški. Blogų santykių nėra.  
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Didelė dauguma mokinių teigia, kad santykiais su specialybės mokytojais yra geri. Vienetai teigia, kad 

vidutiniški. Kai kuriems yra sunku pasakyti kokie. Blogų santykių su specialybės mokytojais nėra.  

 

Didelė dauguma dalyvių teigia, kad yra patenkinti mokyklos administracija ir specialistais. Mažutė dalis 

teigia, kad nėra patenkinti. Ketvirtadalis nežino ar yra patenkinti.  
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