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MOKYKLOJE 2019-2020 m. m. 

1-4 klasėse mokosi 423 mokiniai.  

 

• 3c ir 4b klasėse „Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ 

nevyko (mokytojoms išvykus į Erasmus+ projekto 

susitikimą). 

 

• Apskaičiuojant duomenis, naudotas 373 mokinių 

skaičius. 
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Palyginamoji statistika (1) 

 

• 2018-2019 m. m. „Džiaugsmo dirbtuvėlės 

pamokoje“ dalyvavo 259 mokiniai (58,46 %) ir 

287 jų tėveliai (67,75 %).  

 

• 2019-2020 m. m. „Džiaugsmo dirbtuvėlės 

pamokoje“ dalyvavo 219 mokiniai (58,71 %) ir 

235 jų tėveliai (63 %) ir 18 kitų svečių (4,8 %).  
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Palyginamoji statistika (2) 

 

• 2018-2019 m. m. organizuota veikla patiko mokiniams 
ir jų tėvams. 211 teigiamų įvertinimų (47,62%), 
išsakyti 99 pageidavimai 33 linkėjimai progimnazijos 
bendruomenei.  

 

• 2019-2020  m. m. organizuota veikla patiko 
mokiniams ir jų tėvams. 188 (50,40%) mokinių 
tėvai išsakė nuomonę, kas juo įkvėpė (94 nuomonės) 
ir linkėjimai (94 nuomonės) progimnazijos 
bendruomenei. 
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Mokinių tėvų atsakymų analizė (1) 
Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Buvimas kartu 

su vaiku 

16 „Nuostabus vakaras, retai, kada taip šiltai pavyksta leisti laiką su vaiku! Ačiū už 

subtilų, kūrybišką pateikimą ir smagią bei naudingą kartu ir saldžią veiklą. Jūs 

nuostabūs“. 

„Geras laikas praleistas su vaiku“. 

„Kartu gaminti su vaiku, lavinti jo gabumus“. 

„Kartu leisti laiką su vaiku“. 

„Buvo šiltas ir jaukus vakaras su vaikais, tėveliais. Ačiū už idėjas mokytojai“. 

„Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ patiko. Tai puiki galimybė kartu su vaikais 

dalyvauti ugdymo ir kūrybos procese“. 

„Sportas vienija vaikus, tėvelius ir visą kolektyvą“. 

„Bendras darbas kartu su vaikais ir tėveliais“. 

„Ačiū, puikus vakaras. Puiki idėja pabūti kartu su vaiku, artimiau susipažinti su 

mamytėm, mokytojom“. 

„Labai patiko bendrumas tėvų ir vaikų. Aktyvūs žaidimai. Tėvų pastangos pagaminti 

gardumynų atvykstant į susirinkimą. Mokytojos sugalvotų užduočių platus spektras“. 

„Mane įkvėpė vaikai, jų juokas ir judrumas“. 

„Mus šiandien įkvėpė vaišės, žaidimai ir įvairios užduotys. Buvimas kartu su vaiku“.  

„Gera nuotaika ir bendras darbas susitikus“. 

„Dirbtuvėlėse įkvėpė vaikų užsidegimas, noras kurti“. 

„Įkvepia margumas, bendras darbas su vaikais, kartu praleistas laikas“. 

„Geras laikas kartu su savo vaiku ir visa klasės bendruomene“. 
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Mokinių tėvų atsakymų analizė (2) 
Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Pageidavimas 

daugiau tokių 

renginių 

14 „Be galo smagi, kai vaikai ir tėveliai mokytojos suburiami į didžiules 

grupes ir visi linksmai leidžia laiką. „Džiaugsmo dirbtuvėles“ puiki 

pramoga“. 

„Galėtų dirbtuvėlės būti skirtingais sezonais, pavyzdžiui žiemą“. 

„Linkime, kad tokių tėvelių susirinkimų – „Džiaugsmo dirbtuvėlių“ būtų 

daugiau, ir temų būtų daugiau susijusių su daina, šokiu“. 

„Kad netrūktų gerų mokytojų ir paklusnių, dėmesingų mokinių. Kasmet 

laukiame tokių renginių kaip „Džiaugsmo dirbtuvėlės“. 

„Daugiau tokių pamokėlių“. 

„Kad nenutrūktų „Džiaugsmo dirbtuvėlių“ tradicija“. 

„Kad būtų daugiau tokių susitikimų, kaip „Džiaugsmo dirbtuvėlės“. 

„Linksmų užduočių“. 

„Kad kiekvienais metais vyktų tokios šventės“. 

„Norėtųsi daugiau tokių užsiėmimų, susitikimų“. 

 „Daugiau rengti renginių, kur dalyvautų vaikai-tėvai“. 

„Siūlyčiau dažniau susitikti, daugiau bendrų renginukų“. 

„Gyvuoti šiai dirbtuvių pamokai. Išlikti“. 

„Linkiu, kad ši puiki tradicija gyvuotų dar ilgai“. 
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Mokinių tėvų atsakymų analizė (3) 
Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Dalyviai 

pagilino turimas 

žinias, įgijo 

naujų 

2 „Pamokoje išmokome, kad norint pasiekti tikslo reikia daug dirbti ir įdėti 

daug pastangų“. 

„Patiko, kad mokytoja paskatino pagalvoti apie tai, apie ką dažniausiai 

nepagalvojame. Kartu visi ieškojome atsakymų į klausimus. Mąstėme, ko 

moko kiekvienas perskaitytas tekstas. Patys kūrėme linkėjimus sau“. 

 

Bendruomeniš

kumas, 

suvienijanti 

veikla 

3 „Mus visus tėvelius ir vaikus įkvėpė pati idėja gaminti būtent sapnų 

gaudyklę. Buvo smagu susitikti su klasės bendruomene jau ketvirtus 

metus, pabūti kartu, aptarti klasės reikalus. Taip pat malonu buvo būti 

mokytojos Indros draugijoje, kuri užkrečia pozityvumu ir atsakomybe už 

kiekvieno ugdytinio mokymosi sėkmę“. 

„Bendra veikla ir nuoširdus bendravimas“. 

„Siekis dirbti kartu, nevertinti, tiesiog džiaugtis šia akimirka. Nebijoti 

klysti, tiesiog būti ir mėgautis“. 
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1-4 kl. vestų pamokų statistika pagal dalykus 

• Dailės ir technologijų pamoka – 8 klasės                  

(1b, 1c, 1e, 2a, 2b, 3a, 3b, 3e) 

• Integruota dalykų pamoka – 5 klasės  

    (1d, 2d, 2e, 3d, 4a) 

• Pasaulio pažinimo pamoka – 2 klasės  

    (2c, 4d) 

• Lietuvių kalbos pamoka – 1 klasė (4c) 

• Fizinis ugdymas – 1 klasė (1a) 
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Linkėjimai 
„Ačiū už tokį malonų potyrį, džiaugsmą kurti, dalintis ir 

bendrauti. Linkim ir toliau mus įkvėpti tokiems 

kūrybiniams procesams, išbandyti naujas technikas“. 

 

„Pagarbos vienas kitam. Paslaugumo. Nepamiršti pagirti 

kito“. 

 

„Linkiu ir toliau tokio nuoširdaus bendravimo, 

tarpusavio supratimo ir, žinoma, naujų ir genialių 

idėjų!“. 
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MOKYKLOJE 2019-2020 m. m.  

5-8 klasėse mokosi 409 mokiniai.  
  

• „Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ iš 5-8 klasėse 
besimokančių 409 mokinių dalyvavo: 145 mokiniai 
(35,45%), 194 tėveliai (47,43%) ir 11 svečių (2,68%) .  

 

• Klasės mokinių tėvų susirinkime dalyvavo 256 
(58,43%). 
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

 Žinios (Dalyviai 

pagilino turimas 

žinias, įgijo 

naujų) 

5 „Įkvėpė prisiminti užmirštas žinias, pasigilinti į paprastesnius dalykus“; „Mokytis 

niekada nevėlu, smagu prisiminti“; „Labai patiko sugrįžti į vaikystės suolą“; 

„Nuostabi pamoka, prisiminėme tai, ką mokėmės, įdomu, sudomino“; „Ačiū, kad 

leidote sugrįžti į 7 klasę“; 

Mikroklimatas 9 „Draugiška atmosfera“; „Linksmos užduotys“; „Šilta, linksma pamoka“; „Gera, 

nuoširdi nuotaika“; „Linksmi dalyviai“; „Toliau būti draugiška mokykla“; „Šiltas ir 

malonus bendravimas, tarsi susitikę draugai, kuriems rūpi bendri tikslai“; „Gera 

mokytojos nuotaika ir entuziazmas“;  „Geras klasės bendruomenės mikroklimatas“; 

Asmeninis 

tobulėjimas 

6 „Kažkas įdomaus liko sau“; „Pamoka įkvėpė susimąstyti, koks šaunus yra žmonių 

bendravimas“; „Įkvėpė mokytis anglų kalbos“; „Neveltui praleistas laikas“; 

„Smagiai praleistas laikas“; „Kažkas įdomaus liko sau“; 

Bendravimo ir 

bendradarbiavi

mo poreikis 

17 „Daugiau tėvų susibūrimų“; „Daugiau klasės tėvų susibūrimų“; „Įkvėpė nuoširdus 

bendravimas, vaikų, tėvų, mokytojos“; „Norėtųsi pakartoti“; „Linkime tęsti 

technologijų naudojimą“; „Turiningai praleistas laikas“; „Dėkojame už pravestą 

pamoką, kuri buvo naudinga ne tik vaikams, bet ir tėvams“; „Vėl susiburti kartu ir 

dalintis gera nuotaika“; „Daugiau tokių valandų“; „Žinojimas, kad bus smagu, 

pasibuvimas“; „Nenutraukti tradicijos“; „Kad būtų tokių rungtynių, tikrai smagu“; 

„Daugiau susibūrimų“; „Puikus bendravimas su tėvais“; „Labai patiko viktorina ir 

bendravimas“; „Nuoširdus bendravimas, geras laikas“; 

„Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ dalyvavusių 5 – 8 klasių mokinių ir tėvų atsiliepimų  

kategorizavimas 
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Kategorija Teiginių 

skaičius 

Įrodantys teiginiai 

Pamokų veiklų 

aktualumas 

13 „Buvo puiki pamoka“; „Pamoka patiko, įdomu stebėti augalus per 

mikroskopą“; „Linkiu tęsti įdomias pamokas“; „Įkvėpia įdomi, skatinanti 

domėtis, ieškoti, sužinoti naujų mokslinių dalykų pamoka“; „Patiko žaidimai su 

monitoriumi“; „Įkvėpė modernumas“; „Man labai patiko 10 balų“; „Man labai 

patiko žaidimas „KAHOOT“.“; „Įkvėpė matematika“; „Patiko užduotys“; 

„Pasiūlėte įdomių sprendimo būdų“; „Patiko pabūti poetais“; „Gražios įdomios 

užduotys“; 

Integracija 1 „Patiko, kad pamoka buvo integruota – du dalykai. Smagu.“; 

Įdomiai ir 

tikslingai 

suorganizuotos 

pamokų veiklos 

2  „Patiko žaidimai su monitoriumi“; 

„Patiko labai šaunios užduotys“; 

 

Praktinių veiklų 

poreikis 

mokiniams 

1 „Kad vaikai turėtų kuo daugiau galimybių ir progų tyrinėti“; 

Šeimos narius 

vienijanti veikla 

8 „Patiko parungtyniauti su vaiku“; „Kurti kartu“; „Patiko būti kartu su tėveliais“; 

„Linkime, kad daugiau tėvelių su vaikais dalyvautų tokiose veiklose“; „Patiko 

darbas kartu su vaiku“; 

„Smagu pamatyti kiek vaikai daug moka“; „Įtraukėte į žaidimus ir tėvelius“; 

„Galėjome palyginti save ir vaikus“; 

„Džiaugsmo dirbtuvėlės pamokoje“ dalyvavusių 5 – 8 klasių mokinių ir tėvų atsiliepimų  

kategorizavimas 
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5-8 kl. vestų pamokų statistika pagal dalykus 

• Lietuvių kalbos pamoka, viktorina – 4 klasės (6d, 8b; 

5b, 6a, ); 

• Integruota dalykų pamoka – 4 pamokos (5e, 6b, 7c 

7d); 

• Muzikos pamoka – 2 klasės (8a, 8c); 

• Technologijų pamoka  - 2 klasės (5a, 5c); 

• IT pamoka – 1 klasė (6c); 

• Anglų kalbos pamoka, viktorina  – 2 klasės (5d; 7b); 

• Matematikos pamoka – 1 klasė (7a); 
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