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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 mergaitė ar berniukas?

Pažymėk tik vieną langelį.

Mergaitė  ------  □1 

Berniukas  -----  □2

B1

Kada gimei?

Pažymėk tik vieną langelį.

2001  -----------  □1 

2002  -----------  □2
2003  -----------  □3
2004  -----------  □4
2005  -----------  □5
Kiti  ------------  □6

B2

Ar turi brolių ir/ar seserų?

Pažymėk tik vieną langelį.

Taip  -----------  □1 

Ne  -------------  □2

B4

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

B5

Kokia kalba jūs bendraujate namuose?

Pažymėk tik vieną langelį.

Tik lietuvių kalba  ---------------------------------------  □1 

Lietuvių ir kita kalba  -----------------------------------  □2
Tik nelietuvių kalba  ------------------------------------  □3

B3
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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

B6

B7 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) asmeninis Tavo kambarys □1 □2
i) asmeninis Tavo išmanusis telefonas □1 □2

B8 Ar Tu lankai? 

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Taip Ne

a) Nemokamus būrelius, treniruotes, sporto ar muzikos 
mokyklą ir pan. □1 □2

b) Mokamus būrelius, treniruotes, sporto ar muzikos 
mokyklą ir pan. □1 □2

Ar mokykloje Tu gauni nemokamus pusryčius ir/ar pietus?

Pažymėk tik vieną langelį.

Taip  -----------  □1 

Ne  -------------  □2

B9
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Ar prieš pradėdamas mokytis pirmoje klasėje:

Pažymėk tik vieną langelį.

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

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

B11

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

B12

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
daugiau nei 20 litų --------------------------------------  □6

B10

B13 Kaip dažnai namiškiai domisi Tavo mokymusi ir:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
arba labai 

retai
Kartais Dažnai Labai 

dažnai

a) pagiria, padrąsina, pataria □1 □2 □3 □4
b) už gerą mokymąsi kuo nors apdovanoja □1 □2 □3 □4
c) už blogą mokymąsi bara □1 □2 □3 □4
d) apie Tavo mokymąsi kalbasi su mokytoju □1 □2 □3 □4
e) išsiaiškina, ar Tu paruošei namų darbus □1 □2 □3 □4
f) namuose Tu turi į ką kreiptis pagalbos mo-

kantis, kai jos reikia □1 □2 □3 □4
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B14 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) pažįsta Tavo draugus □1 □2 □3 □4
c) kartu aptaria televizijos laidas, filmus □1 □2 □3 □4

B16 Ką Tavo mama (globėja) ir tėtis (globėjas) šiuo metu veikia (turimas omenyje Tavo tėvų 
(globėjų) mokamas darbas)?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Dirba mokamą 
darbą visą darbo 

dieną

Dirba mokamą 
darbą ne visą 
darbo dieną

Mokamo darbo 
nedirba Nežinau

a) Mama (globėja) □1 □2 □3 □4
b) Tėtis (globėjas) □1 □2 □3 □4

B15 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

B17 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie mamos/globėjos darbą (žymėk atsakymus tik tokiu 
atveju, jei mama/globėja 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 tobu-
linasi ir mokosi □1 □2 □3 □4 □5
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B18 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie tėčio/globėjo darbą (žymėk 
atsakymus tik tokiu atveju, jei tėtis/globėjas 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 tobuli-
nasi ir mokosi □1 □2 □3 □4 □5

B19 Ką Tu manai apie savo mokyklą?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Mokykloje jautiesi saugus □1 □2 □3 □4
b) Mokykloje Tau patinka būti □1 □2 □3 □4
c) Tau patinka mokytis savo mokykloje □1 □2 □3 □4

B20 Ar sutinki su šiais teiginiais apie Tavo klasę?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Mokiniai turi galimybes diskutuoti susitariant 
dėl elgesio taisyklių □1 □2 □3 □4

b) Mokiniai dažniausiai laikosi susitartų elgesio 
taisyklių □1 □2 □3 □4

c) Tu jautiesi vienišas □1 □2 □3 □4
d) Tu jautiesi savas □1 □2 □3 □4
e) Klasėje turi draugų □1 □2 □3 □4
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B21 Ką Tu manai apie savo klasės draugus?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Tu savo klasėje jautiesi gerai □1 □2 □3 □4
b) Tavo klasėje yra gana daug mokinių, kurie 

nuolat trukdo kitiems mokiniams per pamo-
kas

□1 □2 □3 □4

c) Tavo klasėje yra gana daug mokinių, kurie 
nesistengia mokytis □1 □2 □3 □4

d) Tavo klasės draugai juokiasi, jei Tu atlikdamas 
užduotį suklysti □1 □2 □3 □4

B22 Ar Tavo mokykloje kiti mokiniai:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
arba labai 

retai
Kartais Dažnai Labai 

dažnai

a) Tave pravardžiuoja □1 □2 □3 □4
b) gadina Tavo daiktus □1 □2 □3 □4
c) mušasi, stumdosi, žnaibosi ar kitaip Tave 

skriaudžia □1 □2 □3 □4

B23 Tavo klasėje:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) patogios kėdės ir stalai (suolai) □1 □2 □3 □4
b) per pamokas būna tvanku ir trūksta oro □1 □2 □3 □4
c) žiemą būna pernelyg šalta □1 □2 □3 □4
d) sunku įžiūrėti, kas rašoma lentoje □1 □2 □3 □4
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B24 Tavo mokytojas per pamokas:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) skiria daugiau dėmesio tiems 
mokiniams, kuriems blogiau sekasi □1 □2 □3 □4

b) skiria daugiau dėmesio tiems
mokiniams, kuriems gerai sekasi mokytis □1 □2 □3 □4

c) Tau skiria pakankamai dėmesio □1 □2 □3 □4

B25 Kaip dažnai per pamokas:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
arba labai 

retai
Kartais Dažnai Labai 

dažnai

a) prieš atliekant užduotį, mokytojas paaiškina, koks 
darbas bus vertinamas gerai □1 □2 □3 □4

b) mokytojas leidžia pasirinkti iš kelių užduočių, kurią 
užduotį atlikti □1 □2 □3 □4

c) mokytojas Tau padeda, paaiškina □1 □2 □3 □4
d) mokytojas dar kartą peržiūri Tavo darbą po to, kai jį 

ištaisai □1 □2 □3 □4

e) mokytojas Tave pagiria, kai padarai pažangą □1 □2 □3 □4

f) Tu bijai padaryti klaidų □1 □2 □3 □4
g) mokytojas Tavo darbus peikia, blogai vertina □1 □2 □3 □4

B26 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) □1 □2 □3 □4

b) Tavo mokytoja ne pamokų metu □1 □2 □3 □4
c) Padeda mokytis namiškiai □1 □2 □3 □4
d) Pailgintos grupės mokytojas □1 □2 □3 □4
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Kiek laiko per dieną apytiksliai praleidi ruošdamas visus namų darbus?

Pažymėk tik vieną langelį.

Tau niekada neužduoda namų darbų  -----------------  □1 

Pusę valandos ir mažiau  -------------------------------  □2
Nuo pusės valandos iki 1 valandos  --------------------  □3
Nuo 1 iki 2 valandų  ------------------------------------  □4
2 valandas ir daugiau  -----------------------------------  □5

B28

Kiek laiko įprastą darbo dieną Tu praleidi dirbdamas su kompiuteriu?

Pažymėk tik vieną langelį.

Kompiuteriu nesinaudoji  ------------------------------  □1 

Mažiau nei 1 valandą -----------------------------------  □2
Nuo 1 iki 3 valandų  ------------------------------------  □3
Nuo 3 iki 5 valandų  ------------------------------------  □4
Daugiau nei 5 valandas  --------------------------------  □5

B29

B27 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 padėjėja □1 □2 □3 □4
b) Logopedas □1 □2 □3 □4
c) Specialusis pedagogas □1 □2 □3 □4
d) Mokyklos psichologas □1 □2 □3 □4
e) Socialinins pedagogas □1 □2 □3 □4
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B30 Kaip dažnai Tu darai šiuos dalykus kompiuteriu:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Niekada 
arba labai 

retai

1–2 
kartus per 

mėnesį

1–2 kartus 
per savaitę Kasdien

a) žaidi kompiuterinius žaidimus □1 □2 □3 □4
b) bendrauji su draugais (pvz., naudodamas 

socialinį tinklą „Facebook“ ar programą 
„Skype“ ir pan.) 

□1 □2 □3 □4

c) darai įvairius Tau įdomius darbelius (pieši, 
klausaisi, įrašinėji muziką ir pan.) □1 □2 □3 □4

d) naršai internete □1 □2 □3 □4
e) naudojiesi programomis, skirtomis mokytis 

(pvz., lietuvių, užsienio kalbos, matematikos 
ar kitų dalykų)

□1 □2 □3 □4

f) ieškai informacijos, reikalingos mokytojo 
skirtoms užduotims atlikti □1 □2 □3 □4

g) atlieki mokytojo skirtas užduotis kompiuteriu 
(renki tekstą ir pan.) □1 □2 □3 □4
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KLAUSIMAI APIE TAVO MOKYMĄSI

A1 Kokia Tavo nuomonė apie mokymąsi?

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Tu privalai gerai mokytis □1 □2 □3 □4
b) Tau patinka mokytis □1 □2 □3 □4
c) Tavo mokymosi sėkmė priklauso nuo Tavęs □1 □2 □3 □4

d) Tu gali gerai mokytis □1 □2 □3 □4
e) Kantriai mokaisi net tada, kai mokytis sunku □1 □2 □3 □4

f) Tau nesiseka, nes Tu nemoki mokytis □1 □2 □3 □4

A2 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie mokymąsi kartu su kitais mokiniais:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) noriai aiškinu ir padedu kitiems mokytis, nes 
tada pats geriau išmokstu □1 □2 □3 □4

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

c) Tau patinka per pamokas dirbti grupinį darbą □1 □2 □3 □4

d) Tu daug išmoksti iš kitų mokinių □1 □2 □3 □4
e) per pamokas nebijai pasakyti savo nuomonę □1 □2 □3 □4

f) stengiesi padėti kitiems mokiniams mokytis □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 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) žinai, ko Tau svarbu išmokti □1 □2 □3 □4
b) Tau svarbu suprasti, kodėl Tu ko nors mokaisi □1 □2 □3 □4

c) esi įpratęs planuoti darbus, kuriuos reikės 
padaryti □1 □2 □3 □4

d) mokydamasis visada pradedi nuo svarbiausių 
darbų □1 □2 □3 □4

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

f) Tau pavyksta gerai susiplanuoti laisvalaikį, 
kad jis netrukdytų mokytis □1 □2 □3 □4

A4 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie tai, kaip mokaisi:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

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) greitai nusivili ir daugiau nesistengi, jei 

nepavyksta užduoties atlikti iškart □1 □2 □3 □4

d) jei užduoties atlikti nesiseka, ieškai pagalbos, 
bet užduoties nemeti □1 □2 □3 □4

e) Tau sunkiai sekasi suderinti mokymąsi su 
poilsiu □1 □2 □3 □4

f) jei įvyksta kažkas nenumatyto, 
iškart perplanuoji anksčiau 
numatytus darbus

□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 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

a) Tau gerai sekasi sutelkti dėmesį 
mokantis □1 □2 □3 □4

b) žinai, kaip įdomiau atlikti net ir sunkias ar 
nuobodžias užduotis □1 □2 □3 □4

c) naudoji įvairius mokymosi būdus □1 □2 □3 □4
d) nemoki rasti užduotims atlikti 

reikalingos informacijos □1 □2 □3 □4

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

f) sugebi pasinaudoti kompiuterinėmis moky-
mosi programomis ir internetu □1 □2 □3 □4

A6 Ar Tu sutinki su šiais teiginiais apie savo mokymąsi:

Pažymėk po vieną langelį kiekvienoje eilutėje.

Visiškai 
nesutinku Nesutinku Sutinku Visiškai 

sutinku

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) pasinaudoji kitų patarimais, kaip greičiau ir 
geriau ko nors išmokti □1 □2 □3 □4

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

e) Tau sunku pastebėti savo klaidas □1 □2 □3 □4
f) peržiūri padarytas klaidas, pagalvoji apie 

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


