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 TRUMPA INFORMACIJA APIE NACIONALINIUS MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMUS 
 
Pastaraisiais metais mūsų šalyje vis daugiau dėmesio skiriama švietimo kokybės užtikrinimui. 
Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai – šalies mastu atliekami mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai, 
kuriais siekiama įsivertinti švietimo kokybę šalyje. 
Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų uždaviniai:  

 rinkti informaciją nacionalinei mokinių pasiekimų stebėsenai, naujovių planavimui ir naujovių 
diegimo sėkmės vertinimui;  

 vertinti ugdymo turinį ir duomenimis pagrįsti mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus;  
 parengti reikiamus įrankius mokiniams ir mokytojams objektyviai įsivertinti savo darbo rezultatus; 
 parengti reikiamus įrankius savivaldybių švietimo padaliniams ir mokyklų vadovams susirinkti 

reikiamus duomenis darbo rezultatų vertinimui ir veiklų planavimui.  
 

Mokinių mokymosi pasiekimams tirti yra naudojami mokinių pasiekimų testai (skaitymo, 
matematikos ir kt.), kuriuose pateikiamos įvairaus sudėtingumo (patenkinamo, pagrindinio, aukštesniojo 
lygio), įvairias dalykų turinio sritis (pvz. matematikoje: skaičiavimo, geometrijos, statistikos ar pan.) ir 
įvairius mokinių gebėjimus vertinančios (žinių ir supratimo, taikymo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų) 
užduotys. 

Šalia mokinių pasiekimų, nacionaliniuose tyrimuose yra nagrinėjami ir veiksniai, kurie gali 
įtakoti šiuos pasiekimus. Nagrinėjant ir analizuojant mokinių mokymosi pasiekimus yra remiamasi 
prielaida, jog mokinio pasiekimai priklauso nuo jo asmeninių ypatumų, namų, klasės, mokyklos 
konteksto, taip pat platesnio socialinio konteksto (žr. paveikslėlį). Informacija apie visą ugdymo 
kontekstą renkama pasinaudojant mokinių ir mokytojų klausimynais. Tyrimų metu yra nagrinėjami 
ir gretinami duomenys apie mokinių mokymosi pasiekimus (mokinių pasiekimų testų (skaitymo 
matematikos ir pan.) duomenys) ir ugdymo kontekstą (klausimynų duomenys), analizuojami galimi jų 
sąryšiai. 

 
 
Žemiau yra pateikiami mokinių klausimyno klausimų pavyzdžiai. Tačiau svarbu pastebėti, 

kad tyrimo metu ne visi mokiniai atsakinėja į visus klausimyno klausimus. Vienam mokiniui pateikiama 
tik jų dalis. Taip pat skirtingiems mokiniams dalis pateikiamų klausimų yra skirtingi. Tokiu būdu surinkta 
informacija užtikrina gautų atsakymų įvairovę ir patikimumą. 

Taip pat svarbu pastebėti, kad mokinių atsakymai yra anonimiški. Klausimynai yra 
užkoduojami, todėl atskirų mokinių atsakymai niekur nėra skelbiami. Yra naudojama tik apibendrinta 
informacija apie tai, kokia situacija yra mūsų šalyje.  
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KĄ DARYTI SAVIVALDYBĖMS IR MOKYKLOMS JEIGU JOS TAIP PAT NORI DETALIAU 
PATYRINĖTI IR ĮSIVERTINTI ŠVIETIMO/UGDYMO KOKYBĘ SAVO KONKREČIAME 

RAJONE ARBA MOKYKLOJE? 
 
 Savivaldybės ir mokyklos taip pat gali pasinaudoti mokinių klausimynų informacija. Šiuo 
atveju, savivaldybėms ir mokykloms pageidaujant, iš nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose 
naudojamų mokinių klausimynų yra atrenkami tie klausimai, kurie geriausiai atspindi ir teikia daugiausiai 
informacijos apie ugdymo kontekstą, kuris vienaip ar kitaip gali įtakoti mokinių pasiekimus. Tokie 
savivaldybėms ir mokykloms skirti klausimynai yra nedidelės apimties, paprastai užimantys ne daugiau 4 
psl. 
 Taigi savivaldybės ir mokyklos gali visapusiškiau įsivertinti savo darbą – pasinaudodamos 
standartizuotais testais, jos įsivertina mokinių pasiekimus, o pasinaudodamos klausimynų pagalba 
surinkta informacija (kuri yra mokinių nuomonė apie tam tikrus dalykus) gali įsivertinti ir kitus ugdymo 
kokybę atspindinčius veiksnius, tokius kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos kultūra, 
mokinių savijauta mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis ir pan. 
 Šie duomenys savivaldybėms ir mokykloms padeda siekti svarbaus tikslo – visiems savo 
mokiniams užtikrinti lygais galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą. 
 

2012-2015 m., remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms yra 
apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių 
situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, 
mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei. 

 
Testų ir klausimynų rezultatai savivaldybėms ir mokykloms, joms pageidaujant, pateikiami 

vaizdžiose diagramose– „voratinkliuose“ (žr. žemiau). 
Gavę šiuos rezultatus, savivaldybės ir mokyklos, gali detaliau, visapusiškiau įsivertinti savo 

teikiamo ugdymo (t.y. mokinių mokymosi rezultatus ir ugdymo aplinką) stipriąsias ir silpnąsias sritis, 
numatyti tobulinimo priemones. 

Labai svarbu, jog su šiais rezultatais mokyklos supažindintų ir mokinių tėvus – taip tėvai gautų 
dar daugiau ir objektyvesnės informacijos ne tik apie savo vaiko, tačiau ir apie visos mokyklos mokinių 
mokymosi sėkmingumą ar kylančias problemas, paskatintų aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime, 
priimti svarbius su jų vaikų mokymusi susijusius sprendimus. 

 
 
X mokyklos voratinklis 

 
Y mokyklos voratinklis Z mokyklos voratinklis 

   
 
  

Hmmm, kurioje mokykloje 
aš norėčiau mokytis? 

X mokyklos rezultatas Z mokyklos rezultatas Y mokyklos rezultatas 
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Esi mergina ar vaikinas?

Pažymėk tik vieną langelį.

Mergina  -------  □1 

Vaikinas  -------  □2

B1

Kada gimei?

Pažymėk tik vieną langelį.

1997  -----------  □1 

1998  -----------  □2
1999  -----------  □3
2000  -----------  □4
2001  -----------  □5
Kiti  ------------  □6

B2

Ar turi brolių ir/ar seserų?

Pažymėk tik vieną langelį.

Taip  -----------  □1 

Ne  -------------  □2

B3

Ar Tu gyveni kartu su savo tėvais?

Pažymėk tik vieną langelį.

Tu gyveni su mama ir tėčiu  ----------------------------  □1 

Tu gyveni tik su mama  ---------------------------------  □2
Tu gyveni tik su tėčiu  ----------------------------------  □3
Tu gyveni ne su tėvais  ----------------------------------  □4

B4

Kiek maždaug knygų yra Tavo namuose?

Pažymėk tik vieną langelį.

Nėra arba labai mažai (1 – 10 knygų)  -------------------------------------------------------------------- □1 

Pakankamai, kad užpildytų vieną lentyną (11 – 25 knygos)  -------------------------------------------- □2
Pakankamai, kad užpildytų vieną knygų spintą (26 – 100 knygų)  ------------------------------------- □3
Pakankamai, kad užpildytų dvi knygų spintas (101 – 200 knygų)  ------------------------------------- □4
Pakankamai, kad užpildytų tris ar daugiau knygų spintų (daugiau nei 200 knygų)  ------------------ □5

B5
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B6 Ar Tavo namuose yra: 

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Taip Ne

a) Tavo knygų (vadovėlių neskaičiuok) □1 □2
b) enciklopedija □1 □2

c) Tavo naudojamas žodynas □1 □2

d) Tavo asmeninis kompiuteris □1 □2

e) internetas □1 □2

f) Tavo skaitomų žurnalų □1 □2

g) muzikos instrumentas (pvz., pianinas, gitara ar kt.) □1 □2

h) meno, dailės, meninių fotografijų albumų □1 □2

i) bendras kompiuterių skaičius yra trys arba daugiau □1 □2

j) indaplovė □1 □2

k) asmeninis Tavo kambarys □1 □2

l) asmeninis Tavo išmanusis telefonas □1 □2

Kiek maždaug pinigų tėvai/globėjai Tau duoda per savaitę Tavo asmeninėms išlaidoms 
(neskaičiuojant pinigų priešpiečiams ir pietums mokykloje):

Pažymėk tik vieną langelį.

Pinigų neduoda  ----------------------------------------  □1 

Iki 5 litų  -------------------------------------------------  □2
Iki 10 litų  -----------------------------------------------  □3
Iki 15 litų  -----------------------------------------------  □4
Iki 20 litų  -----------------------------------------------  □5
Iki 30 litų  -----------------------------------------------  □6
Daugiau nei 30 litų  -------------------------------------  □7

B7

Ar mokykloje gauni nemokamus pusryčius ir/ar pietus?

Pažymėk tik vieną langelį.

Taip  -----------  □1 

Ne  -------------  □2

B8
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Ar prieš pradėdamas mokytis pirmoje klasėje:

Pažymėk tik vieną langelį.

lankei vaikų darželį ----------------------------------------------------------------------------  □1 

nelankei vaikų darželio, tik priešmokyklinę grupę  ------------------------------------------  □2
nelankei nei darželio, nei priešmokyklinės grupės  ------------------------------------------  □3

Ar kas nors iš namiškių Tau skaitė knygas arba sekė pasakas, kai buvai mažas:

Pažymėk tik vieną langelį.

neskaitė ir nesekė  ---------------------------------------  □1 

skaitė arba sekė retai  -----------------------------------  □2
skaitė arba sekė dažnai  ---------------------------------  □3

Ką Tavo mama/globėja šiuo metu veikia (turima omenyje Tavo mamos/globėjos mokamas 
darbas)?

Pažymėk tik vieną langelį.

Dirba mokamą darbą visą darbo dieną  ---------------  □1 

Dirba mokamą darbą ne visą darbo dieną  ------------  □2
Mokamo darbo nedirba --------------------------------  □3
Nežinau  -------------------------------------------------  □4

Ką Tavo tėtis /globėjas šiuo metu veikia (turima omenyje Tavo tėčio/globėjo mokamas 
darbas)?

Pažymėk tik vieną langelį.

Dirba mokamą darbą visą darbo dieną  ---------------  □1 

Dirba mokamą darbą ne visą darbo dieną  ------------  □2
Mokamo darbo nedirba --------------------------------  □3
Nežinau  -------------------------------------------------  □4

B9

B10

B11a

B11b

B12 Ar kuris nors iš Tavo tėvų šiuo metu dirba užsienyje? 

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Taip Ne

a) Mama □1 □2

b) Tėtis □1 □2
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B13 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie mamos/globėjos darbą (žymėk atsakymus tik tokiu 
atveju, jei mama dirba mokamą darbą)?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku Nežinau

a) Tavo mama/globėja vadovauja 
kitiems darbuotojams □1 □2 □3 □4 □5

b) Tavo mama/globėja nuolat 
tobulinasi ir mokosi □1 □2 □3 □4 □5

B14 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie tėčio/globėjo darbą (žymėk atsakymus tik tokiu 
atveju, jei tėtis dirba mokamą darbą)?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku Nežinau

a) Tavo tėtis/globėjas vadovauja 
kitiems darbuotojams □1 □2 □3 □4 □5

b) Tavo tėtis/globėjas nuolat 
tobulinasi ir mokosi □1 □2 □3 □4 □5

B15 Tavo Tėvams/globėjams svarbu, kad Tu:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku Nežinau

a) įgytum aukštąjį išsilavinimą □1 □2 □3 □4 □5
b) taptum geru tam tikros srities 

specialistu □1 □2 □3 □4 □5

c) ateityje dirbtum mėgstamą darbą □1 □2 □3 □4 □5

d) ateityje dirbtum gerai apmokamą 
darbą □1 □2 □3 □4 □5

e) pasirengtum mokytis visą 
gyvenimą □1 □2 □3 □4 □5

f) turėtum savo nuomonę ir 
mokėtum ją apginti □1 □2 □3 □4 □5

g) jaustumeis atsakingas už savo 
mokymąsi □1 □2 □3 □4 □5
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B16 Tavo tėvai/globėjai:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) su Tavimi mažai bendrauja, nes yra labai 
užimti □1 □2 □3 □4

b) su Tavimi daug bendrauja □1 □2 □3 □4

B17 Tavo šeimoje, namuose:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) kartu sportuojate, iškylaujate gamtoje, 
keliaujate □1 □2 □3 □4

b) su tėvais/globėjais kartu aptariate televizijos 
laidas, filmus □1 □2 □3 □4

c) kartu žaidžiate strateginius stalo žaidimus 
(pvz., monopolį, šaškėmis, šachmatais ir kt.) 
ar kompiuterinius žaidimus

□1 □2 □3 □4

d) Tu mokai namiškius naudotis kompiuteriu, 
internetu, telefonu ir pan. □1 □2 □3 □4

B18 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie Tavo šeimą, namus?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Tau patinka leisti laiką kartu su namiškiais □1 □2 □3 □4
b) Tu manai, jog tėvai/globėjai iš Tavęs tikisi per 

daug □1 □2 □3 □4

c) Tu dalyvauji priimant sprendimus (pvz., kur 
atostogauti kartu ar pan.) □1 □2 □3 □4

d) Tu turi į ką kreiptis pagalbos mokantis, kai jos 
reikia □1 □2 □3 □4
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B19 Kaip dažnai namiškiai domisi Tavo mokymusi?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada Kartais Dažnai Labai 
dažnai

a) Paklausia, kaip Tau sekėsi mokykloje □1 □2 □3 □4
b) Pagiria, padrąsina, pataria □1 □2 □3 □4

c) Kuo nors apdovanoja už gerą mokymąsi □1 □2 □3 □4

d) Bara už blogą mokymąsi □1 □2 □3 □4

e) Bendrauja su klasės vadove (-u), mokytojais □1 □2 □3 □4

B20 Kas Tau padeda papildomai mokytis ne pamokų metu?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
ar beveik 
niekada

1-3 kartus 
per 

mėnesį

1-2 kartus 
per savaitę

Beveik 
kiekvieną 

dieną

a) Korepetitorius (samdomas mokytojas, 
padedantis mokytis) ar keli korepetitoriai □1 □2 □3 □4

b) Mokyklos mokytojai nemokamai ne pamokų 
metu □1 □2 □3 □4

c) Padeda mokytis namiškiai □1 □2 □3 □4

B21 Kas Tau dar padeda mokykloje?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
ar beveik 
niekada

1-3 kartus 
per 

mėnesį

1-2 kartus 
per savaitę

Beveik 
kiekvieną 

dieną

a) Mokytojo padėjėjas □1 □2 □3 □4
b) Logopedas □1 □2 □3 □4
c) Specialusis pedagogas □1 □2 □3 □4
c) Mokyklos psichologas □1 □2 □3 □4
e) Socialinis pedagogas □1 □2 □3 □4
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Kokį išsilavinimą įgijo Tavo mama/globėja?

Pažymėk tik vieną langelį.

Baigė universitetą ar kitą aukštąją mokyklą  --------------------------------------  □1 

Baigė aukštesniąją mokyklą, technikumą  -----------------------------------------  □2
Po vidurinės mokyklos baigė profesinę mokyklą  ---------------------------------  □3
Baigė vidurinę mokyklą  ------------------------------------------------------------  □4
Baigė pagrindinę mokyklą (ne mažiau kaip 8 klases) ------------------------------  □5
Nebaigė pagrindinės mokyklos  ----------------------------------------------------  □6
Nežinau  -----------------------------------------------------------------------------  □7

B22a

Kokį išsilavinimą įgijo Tavo tėtis/globėjas?

Pažymėk tik vieną langelį.

Baigė universitetą ar kitą aukštąją mokyklą  --------------------------------------  □1 

Baigė aukštesniąją mokyklą, technikumą  -----------------------------------------  □2
Po vidurinės mokyklos baigė profesinę mokyklą  ---------------------------------  □3
Baigė vidurinę mokyklą  ------------------------------------------------------------  □4
Baigė pagrindinę mokyklą (ne mažiau kaip 8 klases) ------------------------------  □5
Nebaigė pagrindinės mokyklos  ----------------------------------------------------  □6
Nežinau  -----------------------------------------------------------------------------  □7

B22b

Kokį išsilavinimą planuoji įgyti Tu?

Pažymėk tik vieną langelį.

Baigti universitetą ar kitą universitetinę aukštąją mokyklą  ----------------------  □1 

Baigti kolegiją -----------------------------------------------------------------------  □2
Po vidurinės mokyklos/gimnazijos baigti profesinę mokyklą  -------------------  □3
Baigti vidurinę mokyklą/gimnaziją  -----------------------------------------------  □4
Po pagrindinės mokyklos baigti profesinę mokyklą -------------------------------  □5
Baigti pagrindinę mokyklą  --------------------------------------------------------  □6
Nežinau  -----------------------------------------------------------------------------  □7

B23
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B25 Ką manai apie savo klasę?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Klasėje yra daug mokinių, kurie nesistengia 
mokytis □1 □2 □3 □4

b) Klasėje yra daug mokinių, kurie nuolat 
trukdo kitiems mokiniams mokytis □1 □2 □3 □4

c) Klasėje jautiesi gerai □1 □2 □3 □4

d) Klasės vadovė (-as) rūpinasi mūsų klase □1 □2 □3 □4

e) Mokytojai mėgsta mūsų klasę □1 □2 □3 □4

B26 Ar Tavo mokykloje kiti mokiniai:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada/ 
labai retai Kartais Dažnai Labai 

dažnai

a) Tave pravardžiuoja, šaiposi □1 □2 □3 □4
b) elgiasi taip, kad Tu jaustumeisi nejaukiai □1 □2 □3 □4

c) siunčia užgaulias žinutes (telefonu ar kitaip), 
įžeidinėja, grasina ir pan. □1 □2 □3 □4

d) stengiasi, kad draugai nustotų su Tavimi 
draugauti □1 □2 □3 □4

e) ima Tavo daiktus ar pinigus □1 □2 □3 □4

B24 Ką Tu manai apie savo mokyklą?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Mokykloje Tu jautiesi saugus □1 □2 □3 □4
b) Tau patinka būti mokykloje □1 □2 □3 □4

c) Tau patinka mokytis savo mokykloje □1 □2 □3 □4

d) Tavo tėvams patinka mokykla, kurioje 
mokaisi □1 □2 □3 □4

e) Mokykloje mokiniai laikosi nustatytos tvarkos □1 □2 □3 □4

f) Atrodo, kad kiti mokiniai Tave mėgsta □1 □2 □3 □4

g) Mokykloje Tu jautiesi vienišas □1 □2 □3 □4
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Ar Tau teko pabėgti iš kai kurių pamokų:

Pažymėk tik vieną langelį.

Niekada  -------------------------------------------------  □1 

1–2 kartus per metus  -----------------------------------  □2
1–2 kartus per trimestrą  -------------------------------  □3
1–2 kartus per mėnesį  ---------------------------------  □4
Kiekvieną savaitę  ---------------------------------------  □5

B27

B28 Tavo mokykloje:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) yra tinkama mokytis vieta (biblioteka, 
skaitykla, informacinis centras ar pan.) □1 □2 □3 □4

b) Tu gali pavalgyti □1 □2 □3 □4

c) patogios kėdės ir stalai (suolai) □1 □2 □3 □4

d) per pamokas būna tvanku ir trūksta oro □1 □2 □3 □4

e) sunku įžiūrėti, kas rašoma lentoje □1 □2 □3 □4

f) žiemą būna pernelyg šalta □1 □2 □3 □4

g) Tu turi galimybę pasinaudoti kompiuteriu/
internetu ne per pamokas □1 □2 □3 □4

B29 Kiek laiko įprastą darbo dieną (vidutiniškai šiais mokslo metais) Tu skiri namų darbams 
atlikti (ir mokymuisi namie) ir kiek Tau laiko reikėtų?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Namų 
darbų 

neatlieku
Apie 30 

min.
Apie 
1 val.

Apie 
2 val.

Apie 
3 val.

Apie 
4 val.

5 val. ir 
daugiau

a) Laikas, kurį skiri namų 
darbams atlikti □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

b) Kiek Tau reikėtų 
laiko, kad atliktum 
visas mokytojų skirtas 
užduotis

- □2 □3 □4 □5 □6 □7
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B30 Kokie buvo Tavo šių dalykų pažymiai praėjusį trimestrą (pusmetį)? 

Įrašyk

a) Lietuvių kalbos ________

b) Matematikos ________

c) Istorijos ________

d) Geografijos ________

e) Biologijos ________

f) Chemijos ________

g) Fizikos ________
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KLAUSIMAI APIE TAVO MOKYMĄSI

A1 Kokia Tavo nuomonė apie mokymąsi?             

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) Tau yra svarbu gerai mokytis □1 □2 □3 □4
b) Mokaisi noriai □1 □2 □3 □4
c) Jautiesi atsakingas už savo mokymąsi □1 □2 □3 □4
d) Nebijai mokymosi sunkumų □1 □2 □3 □4
e) Mokydamasis pasitiki savo jėgomis □1 □2 □3 □4
f) Nemoki mokytis □1 □2 □3 □4

 

A2 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie bendradarbiavimą mokantis:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) noriai aiškini ir padedi kitiems mokytis, nes 
tada pats geriau išmoksti □1 □2 □3 □4

b) mokytis dirbant dviese ar grupėje kartu su kitais 
Tau naudinga □1 □2 □3 □4

c) mokydamasis kartu su kitais, Tu mokaisi iš kitų □1 □2 □3 □4
d) drąsiai ir mandagiai išsakai savo nuomonę, net 

jei kiti galvoja kitaip nei Tu □1 □2 □3 □4

e) dirbdami grupinį darbą užduotis atliekame 
kūrybiškiau nei dirbdami atskirai □1 □2 □3 □4

f) jautiesi atsakingas už savo draugų mokymąsi □1 □2 □3 □4
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A3 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie mokymosi planavimą:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) žinai, ko Tau svarbu išmokti □1 □2 □3 □4
b) Tau svarbu suprasti dalyko mokymosi tikslus □1 □2 □3 □4
c) esi įpratęs apgalvoti žingsnius, kurie Tau padės 

atlikti namų darbus ar pasiruošti kontroliniam 
darbui

□1 □2 □3 □4

d) kai turi daug darbų, apgalvoji, kurie darbai 
svarbiausi, ir stengiesi pagrindinį dėmesį skirti 
jiems

□1 □2 □3 □4

e) prieš imdamasis įvairių darbų numatai, kiek 
laiko galėtum jiems skirti □1 □2 □3 □4

f) planuodamas mokymąsi derini savo pomėgius ir 
įsipareigojimus □1 □2 □3 □4

A4 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie mokymosi organizavimą:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) prieš atlikdamas užduotis iš anksto pasirūpini 
viskuo, ko reikės dirbant □1 □2 □3 □4

b) užduotis atlieki ir atsiskaitai laiku □1 □2 □3 □4
c) jei užduoties atlikti nesiseka, ieškai pagalbos, bet 

užduoties nemeti □1 □2 □3 □4

d) jei nepavyksta iškart atlikti užduoties, greitai 
nusivili ir daugiau nesistengi □1 □2 □3 □4

e) iškilus rimtoms kliūtims, iškart perplanuoji 
anksčiau numatytus darbus □1 □2 □3 □4

f) Tau sunkiai sekasi suderinti mokymosi ir poilsio 
laiką □1 □2 □3 □4
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A5 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie savo mokymosi būdus:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) Tau gerai sekasi sutelkti dėmesį mokantis □1 □2 □3 □4
b) žinai įvairių būdų, padedančių atlikti ne tik tas 

užduotis, kurios Tau patinka, bet ir tas, kurios 
sunkios ar nuobodžios

□1 □2 □3 □4

c) atlikdamas skirtingas užduotis, naudoji joms 
atlikti tinkamus mokymosi būdus □1 □2 □3 □4

d) nemoki rasti užduotims atlikti reikalingos 
informacijos □1 □2 □3 □4

e) nebijai išbandyti naujų mokymosi būdų ir 
atsirenki tinkamus □1 □2 □3 □4

f) sugebi pasinaudoti virtualia mokymosi aplinka 
(kompiuterinėmis programomis, mokymuisi 
skirtomis internetinėmis svetainėmis ir kt.)

□1 □2 □3 □4

A6 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie savo mokymąsi:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai 

nesutinku

a) apmąstai, kaip galėtum pagerinti savo mokymąsi □1 □2 □3 □4
b) gali nurodyti savo asmenines savybes, kurios 

Tau padeda ar trukdo mokytis □1 □2 □3 □4

c) Tau sunku įsivertinti, ar Tu gerai išmoksti 
pamokas □1 □2 □3 □4

d) Tau sunku laiku pastebėti savo klaidas □1 □2 □3 □4
e) išanalizuoji padarytas klaidas, įsigilini į 

mokytojo parašytus ar išsakytus komentarus □1 □2 □3 □4

f) įsiklausęs į kitų patarimus, kaip greičiau ir 
geriau ko nors išmokti, jais pasinaudoji □1 □2 □3 □4


