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KLAUSIMYNO MOKINIAMS APIE MOKYMOSI MOTYVACIJĄ
APIBENDRINIMAS (tęsinys)
Apklausoje dalyvavo 34 pirmo kurso (3V18, T18, 3E18 gr.) ir antro kurso (T17, 3E17 gr.) mokiniai.
Apklausos tikslas – išsiaiškinti vyraujančius mokymosi motyvus, nustatyti mokymosi motyvacijos skatinimo
galimybes bei priemones.

Kokios priežastys dažniausiai trukdo sėkmingam Kiek, dešimtbalėje sistemoje, įvertintum
savo
mokymosi
motyvaciją?
(kuo
mokymuisi?
aukštesnis
balas,
tuo
didesnė
motyvacija)
nepavyksta sukaupti dėmesio pamokose, nors stengiuosi –
(9 – 10) – 2 mok.
20 mok.

(8 – 7) – 12 mok.
nepavyksta sukaupti dėmesio pamokose, nes mokslai man nerūpi – 9
(6 – 5) – 10 mok.
mok.
(4 – 3) – 6 mok.
trukdo sveikatos problemos, nuovargis – 12 mok.
(2
–
1)
–
3
mok.
trukdo nereguliarus mokyklos lankymas – 4 mok.
(0 – 1) mok.
problemos šeimoje – 2 mok.
išgyvenu/išgyvenau stresą, baimę, nerimą – 4 mok.
Kokie geri dalykai yra mokykloje, dėl
mane vargina konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokiniais– 1 kurių norisi į ją eiti?
mane vargina konfliktai, įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais-1 Geri, supratingi mokytojai – 6 mok.
Profesinio mokymo praktinės pamokos – 4 mok.
Iš ko daugiausia sulauki pagalbos besimokant?
Įgyti specialybę, ateity gauti darbo – 4 mok.
grupės auklėtojos – 21 mok.
Gera atmosfera, draugiška, pagarbi aplinka,
dalykų mokytojų – 20 mok.
linksma – 4 mok.
tėvų, kitų šeimos narių – 6 mok.
Laisvalaikio erdvė, teniso stalai – 4mok.
draugų – 5 mok.
Bendraklasiai, geri draugai – 3 mok.
negaunu visai – 2 mok.
Stipendija – 3 mok.
Nėra patyčių – 2 mok.
Kokie motyvai tave skatina mokytis?
Daug įdomios veiklos - 2 mok.
teigiamas įvertinimas – 17 mok.
Tarpusavio bendravimas, yra su kuo pasikalbėti
stipendija – 10 mok.
– 2 mok.
pozityvi atmosfera klasėje – 4 mok.
Susitarimas su mokytojais dėl leidimo atsiskaityti
mokomas dalykas – 10 mok.
vėliau neatliktus darbus – 1mok.
mokytojo(s) asmenybė – 9 mok.
Gauti vidurinį išsilavinimą – 1mok.
pasirengimas brandos egzaminams 12-oje klasėje – 14 mok.
Veikia WIFI – 1 mok.
gero darbo perspektyva – 5 mok.
Pasitikėjimas mokiniais – 1mok.
motyvacijos neturiu – 4 mok.
Auklėtoja – 1mok.
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Auksinės mokytojų mintys
o Jūs
tik
sudalyvaukite
kontrolinyje. Svarbu dalyvauti, o
ne laimėti. (Istorija)

Šitoj vietoj viskas gerai, išskyrus kas
blogai. (Matematika)
 Vėluoji – prie lentos žygiuoji! (Lietuvių
kalba)
 Pažadai – ne balti žiedai! (Iš pokalbio su
auklėtoja)
 Petraiti, paskubėk, rašinį rašai šliaužiamuoju
būdu. (Lietuvių kalba)

 Rytoj nuo 1 iki 2 pasikelti galėsi. (Metalų
technologija)
 Mes ne tik aukštaičiai, bet ir lietuviai. (Istorija)
 Kur varom, kur čiuožiam? (Iš pokalbio su auklėtoja)
 Kontroliniai labai prasti, o kai kurie prirašėt tokių
nesąmonių, kad taisiau užsimerkusi. (Anglų kalba)
 Sumaišė ežį su gyvate ir gavo du metrus spygliuotos
vielos. (?????)
 Nežiūrėkit į mane tokiais susižavėjusiais žvilgsniais.
Aš žinau, kad esu nepakartojamas. (?????)
Parengė Gediminas
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