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1. Mokinių nuomonė apie pusmečių 
atsiskaitymą



2. Mokinių aktyvumas pamokose



3. Esu patenkintas savo pasiektais 
rezultatais



4. Aktualiausi mokinių tikslai 
sekančiam pusmečiui



5. Kokius svarbiausius išmoktus 
dalykus nurodė mokiniai?



6. Manau, kad turėčiau labiau 
pasimokyti:



7. Dalykas, kuris man yra 
sudėtingiausias



 81 % mokinių jaučiasi aktyvūs, džiaugiasi savo pasiektais rezultatais; 

 8 % – nepatenkinti savo rezultatais, nes nepavyko taip, kaip tikėjosi, jaučiasi nedrąsūs; 

 66 % mokinių sekantį pusmetį sieks geresnių rezultatų, nori išmokti naujų, sunkesnių, 

patinkančių kūrinių; 

 25 % reikės įveikti baimę, atsakingiau dirbti, būti aktyvesniems; 

 12 % – sieks būti savarankiški; 

 69 % mokinių kaip svarbiausius išmoktus dalykis įvardino dalykines kompetencijas; 

 31 % – kaip svarbiausias įvardino bendrųjų kompetencijų ugdymą; 

 12 % – ugdė savo kantrybę (dailės mokiniai); 

 50 % mokinių labiau norėtų pasimokyti kokybiško užduočių atlikimo, naujų atlikimo technikų; 

 22 % – daugiau skirti dėmesio teorinėms disciplinoms; 

 18 % – planuoti savo laiką ir daugiau dirbti savarankiškai. 

 

Išvada
apklausoje dalyvavo 124 mokiniai



 1. Ar esi patenkintas savo pasiektu rezultatu?
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Apklausoje dalyvavo 79 mokiniai.



2. Kokius konkrečius veiksmus 
mokiniai nusimatė tikslui pasiekti?



3. Kaip ir kokius veiksmus 
įgyvendinau?



4. Kokių veiksmų neįgyvendinau?



5. Kokios pagalbos reikia?



 Palaikymo

Nuomonės

Draugiškumo

 Paaiškinti, kas neaišku

Iš bendraklasių:



Patarimų, paaiškinimų, kritikos

Lengvesnių užduočių

Kūrinių paaiškinimo

Iš mokytojų:



6. Kokius sudėtingiausius dalykus 
nurodė mokiniai?



7. Kokius įdomiausius dalykus nurodė 
mokiniai?



1. Stiprybės:

Jau moku groti

Susikaupiu pamokose

Gerai valdau instrumentą, galiu 
toliau tobulėti

Gerai skaitau iš lapo

Greitai įsimenu informaciją
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 Trūksta laiko

Namų darbai

 Emocijų išreiškimas

 Trūksta pasirodymų

2. Silpnybės:



 Išmokti sudėtingų kūrinių

Tobulinti įgytus įgūdžius

3. Kokius tikslus išsikėlė?



Daugiau savarankiško darbo

Drąsos

Daugiau koncertuoti

 Įdomesnių pamokų

4. Ko reikia, kad pasiektum geresnių 
rezultatų?



 Skaitymas iš lapo

 Kvėpavimo pratimai

 Vaizdo įrašų žiūrėjimas ir analizavimas

 Kūrinio kartojimas

 Mokymasis po vieną eilutę ar frazę

 Dirbti pamokoje, groti kartu su mokytoja

 Įdomiai pateikti pavyzdžiai

5. Kokios mokymo priemonės, 
metodai, būdai įsimintini ir naudingi?



 Įdomesnės pamokos

6. Pasiūlymai mokytojui:



 OBJEKTYVUMAS

 Vaikai turėtų jausti, kad yra lygiaverčiai (neturi būti 
numylėtinių)

 Svarbu pastebėti individualų progresą, pastangas

 Visiems turi būti taikomos vienodos taisyklės

 Vertinant vaikus svarbu remtis faktais, o ne 
asmeninėmis simpatijomis

Pamąstymui



 Reikia tikėti, jog vaikui pavyks, jį paskatinti, padrąsinti, 
tačiau vengti kraštutinumų: tokių kaip „nevykėlis“ 
arba „žvaigždė“.



 Aiškinkite vaikams, kad sėkmė priklauso nuo 
pastangų, įdėto darbo, o ne nuo laimės ir aplinkybių

 Nesiorientuokite vien tik į vaikų klaidas ir nesėkmes

 Pamatykite, ką vaikai daro gero ir pasidžiaukite

 Padrąsinkite daryti daugiau

 Nelyginkite vaikų tarpusavyje

 Atsisakykite galūnės „-iausias“

Svarbu atrasti, ką kiekvienas iš vaikų turi gero, 
kas jam sekasi ir visada pradėti nuo gerų 

dalykų. Ir tik tada pereiti prie tobulintinų...



 Mokytojo pasitikėjimas savimi

 Kantrybė, sugebėjimas valdyti emocijas

 Entuziazmas, aktyvumas

 Meilė darbui ir vaikams

 Nuoširdumas, geranoriškumas

 Sąžiningumas, supratingumas

 Sugebėjimas sudominti

 Teigiami tėvų / draugų atsiliepimai

Kas stiprina pasitikėjimą mokytoju?



Visų pirma mes patys turime būti 
motyvuoti, kad galėtume įkvėpti kitus.


