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Tyrimo aktualumas

• Pradėję lankyti pirmą klasę, mokiniai susiduria

su įvairiais sunkumais, todėl tikslinga įvertinti

pirmokų prisitaikymą mokykloje.

• Adaptacija – prisitaikymas. Tai savo vietos

pagal asmeninius poreikius radimas

(http://www.zodynas.lt/).



Tyrimo tikslas – įvertinti pirmos klasės mokinių 

adaptaciją mokykloje.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atlikti pirmos klasės mokinių ir jų tėvų 

(globėjų) apklausas;

2. Išsiaiškinti kylančius sunkumus;

3. Aptarti pagalbos būdus su pradinių klasių 

mokytojomis, specialistais, esant poreikiui ir su 

pirmokų tėvais (globėjais).



Tyrimo metodai

1.Klausimynas pirmos klasės mokiniams. Klausimyną

sudarė 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų

variantais. Mokiniai turėjo užpildyti klausimyno

protokolus nuspalvindami atsakymo variantą atitinkama

spalva.

2.Klausimynas mokinių tėvams (globėjams).

Klausimyną sudarė 11 klausimų, į kuriuos tėvai

(globėjai) turėjo atsakyti pasirinkdami vieną, jei

nenurodyta kitaip, labiausiai tinkantį atsakymo variantą

arba įrašydami atsakymą į pateiktą klausimą.



Tyrimo dalyviai

Tyrime dalyvavo 80,4 proc. (n=78) Kauno

Simono Daukanto progimnazijos pirmų klasių

mokinių ir 75 proc. (n=72) tėvų (globėjų).



Mokinių apklausos rezultatai 

• 89 proc. pirmų klasių mokinių nurodė, kad nori eiti į

mokyklą;

• 90 proc. pirmų klasių mokinių nurodė, kad jiems

sekasi mokytis mokykloje;

• 92 proc. pirmų klasių mokinių nurodė, kad turi draugų

klasėje;

• 88 proc. pirmų klasių mokinių nurodė, kad mokykloje

įdomiau, nei darželyje.



Tėvų (globėjų) apklausos rezultatai

• 96% tėvų teigia, kad vaikas nori eiti į mokyklą;

• 96% tėvų teigia, kad vaikui patinka mokykloje;

• 97% tėvų teigia, kad vaikas turi draugų klasėje;

• 96% tėvų teigia, kad vaikas mokykloje jaučiasi 

saugus. 

• 65% tėvų teigia, kad nepasikeitė vaiko elgesys, 

pradėjus lankyti mokyklą, 35% tėvų teigė, kad 

pasikeitė.



Tėvų (globėjų) apklausos rezultatai

Sunkiausia prisitaikyti vaikui:

28%

72%

Prie klasės draugų Prie dienotvarkės



Tėvų (globėjų) apklausos rezultatai
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Tėvų (globėjų) įvardinti privalumai

mokykloje

• „Pradinuko klubas, būrelių gausa, malonus mokytojų

bendravimas“.

• „Dirba daug puikių pedagogų, dalyvavimas įvairiuose

projektuose bei mokymuose, mokyklos bendruomenei atneša

inovatyvumo, naujumo, tad ir pamokos, mokymosi priemonės

bei visa aplinka turi didelę įtaką mokinių pažangai, motyvacijai...

Gaila, kad ši epidemiologinė situacija niekaip nesibaigia ir negali

vykti visi renginiai, kuriuos mokykla organizuodavo, kartu

įtraukiant ir tėvus. Taip būdavo puiki galimybė artimiau

vieniems kitus pažinti. Sėkmės!“

• „Privalumas - pamokų ruošos laikas pasibaigus pamokoms“.

• „Privalumas - aiškus informacijos išdėstymas“.


