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Tyrimo „Asmenybės branda“ duomenų 
šaltiniai

•Mokinių apklausa;

•Klasės auklėtojų apklausa (atsakinėti klausimynai 
apie 15 atsitiktinai atrinktų mokinių);

•Mokinių pažangos ir įsivertinimo anketos.



Tyrimo „Asmenybės branda“ dalys

• Mokymosi pasiekimai

• Savivoka ir savivertė

• Socialumas

• Gyvenimo planavimas

Mokiniai atsakinėjo į 51 teiginį, 
mokytojai – 18 teiginių atskirai apie kiekvieną mokinį.



9 klasė (mokiniai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Aš kontroliuoju savo gyvenimą.

Aš prisiimu atsakomybę už savo nuotaikų
kaitą ir veiksmus, o ne kaltinu kitus ir

aplinkybes.

Aš esu savarankiškas.

Man svarbu, kokioje aplinkoje aš gyvenu.

Aukščiausios vertės

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Apskritai esu patenkintas savo
mokymosi rezultatais.

Aš dalyvauju mokinių organizacijose.

Aš domiuosi politiniais įvykiais.

Aš domiuosi kultūriniais įvykiais
(koncertais, teatro premjeromis ir…

Aš žinau, ką norėčiau veikti po 10
metų.

Žemiausios vertės



9 klasė (mokytojai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Mokinys yra patenkintas savo mokymosi
rezultatais.

Gali susitvarkyti su dauguma iškilusių
problemų.

Moka planuoti savo laiką.

Jaučia atsakomybę už savo mokymąsi.

Domisi tolesnių studijų galimybėmis

Žino, ko nori pasiekti gyvenime.

Žemiausios vertės

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Gerai sekasi bendrauti su
bendraamžiais.

Gerai sekasi bendrauti su
suaugusiais.

Jam svarbu, kaip jaučiasi kiti.

Supranta ir savo teises, ir pareigas.

Jam svarbu, kokioje aplinkoje jis
gyvena

Aukščiausios vertės

Mokinių ir mokytojų konkrečių teiginių vertinimai skyrėsi 0,2-0,8 balo, 
vidutiniškai – 0,6 balo



Mokinių pažangos ir įsivertinimo anketų 
duomenų palyginimas I semestro pradžioje ir 
pabaigoje

Baigė I semestrą 
geriau nei 

planavo; 5%

Įsivertinimas 
atitiko; 44%

Baigė I 
semestrą 

blogiau nei 
planavo; 50%



10 klasė (mokiniai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Aš prisiimu atsakomybę už savo nuotaikų
kaitą ir veiksmus, o ne kaltinu kitus ir…

Man rūpi mano fizinė sveikata ir
savijauta.

Man gerai sekasi bendrauti su
suaugusiais.

Aš suprantu ir savo teises, ir pareigas.

Man svarbu, kokioje aplinkoje aš gyvenu.

Išsilavinimas man yra svarbus.

Aukščiausios vertės

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Apskritai esu patenkintas savo mokymosi…

Mokykloje yra geros galimybės išmokti tai,…

Manau, kad mūsų mokykla tinkamai…

Apskritai aš esu patenkintas savimi.

Aš netoleruoju bendraamžių žalingų įpročių

Man svarbu, kad kiti nedarytų…

Aš domiuosi kultūriniais įvykiais…

Žinau, kokia profesija man tinka.

Galimybė studijuoti man yra svarbesnė…

Žemiausios vertės



10 klasė (mokytojai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Man atrodo, kad mokinys
teigiamai vertina save.

Yra savarankiškas.

Gerai sekasi bendrauti su
suaugusiais.

Jam svarbu, kokioje aplinkoje jis
gyvena

Aukščiausios vertės

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Laikosi duotų pažadų ir
įsipareigojimų.

Netoleruoja bendraamžių žalingų
įpročių

Noriai dalyvauja savo klasės,
mokyklos, mokinių organizacijos

gyvenime.

Moka planuoti savo laiką.

Jaučia atsakomybę už savo
mokymąsi.

Žemiausios vertės

Mokinių ir mokytojų konkrečių teiginių 
vertinimai skyrėsi -0,1-1 balo, 

vidutiniškai – 0,7 balo



Mokinių pažangos ir įsivertinimo anketų 
duomenų palyginimas I semestro pradžioje ir 
pabaigoje

Baigė I 
semestrą 
geriau nei 

planavo; 4%

Įsivertinimas 
atitiko; 53%

Baigė I 
semestrą 

blogiau nei 
planavo; 44%



11 klasė (mokiniai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Man rūpi mano fizinė sveikata ir
savijauta.

Aš žinau, kad galiu susitvarkyti su
dauguma iškilusių problemų.

Aš laikausi duotų pažadų ir
įsipareigojimų.

Aš esu savarankiškas.

Man gerai sekasi bendrauti su
suaugusiais.

Išsilavinimas man yra svarbus.

Aukščiausios vertės

Mokinių ir mokytojų konkrečių teiginių vertinimai skyrėsi 0-1 balo, 
vidutiniškai – 0,5 balo

2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45

Apskritai esu patenkintas savo
mokymosi rezultatais.

Aš netoleruoju bendraamžių
žalingų įpročių

Man svarbu, kad kiti nedarytų
administracinių pažeidimų

Aš dalyvauju mokinių
organizacijose.

Aš domiuosi politiniais įvykiais.

Žemiausios vertės



11 klasė (mokytojai)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Yra savarankiškas.

Gerai sekasi bendrauti su
bendraamžiais.

Gerai sekasi bendrauti su suaugusiais.

Jam svarbu, kaip jaučiasi kiti.

Supranta ir savo teises, ir pareigas.

Aukščiausios vertės

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Mokinys yra patenkintas savo
mokymosi rezultatais.

Jam yra svarbus sveikas
gyvenimo būdas.

Netoleruoja bendraamžių žalingų
įpročių

Jam svarbu, kokioje aplinkoje jis
gyvena

Domisi kultūriniais įvykiais
(koncertais, teatro premjeromis…

Domisi tolesnių studijų
galimybėmis

Žemiausios vertės

Mokinių ir mokytojų konkrečių teiginių vertinimai skyrėsi 0-1 balo, 
vidutiniškai – 0,5 balo



Mokinių pažangos ir įsivertinimo anketų 
duomenų palyginimas I semestro pradžioje ir 
pabaigoje

Baigė I 
semestrą 
geriau nei 

planavo; 4%

Įsivertinimas
atitiko; 39%

Baigė I 
semestrą 

blogiau nei 
planavo; 

57%



Išvados

• Didžioji dalis mokinių pervertina savo brandą;

• Mažiausias skirtumas tarp mokinių ir klasių auklėtojų vertinimo yra 11-ose klasėse, 
didžiausias – 10-ose klasėse;

• Beveik pusė mokinių teisingai įsivertino savo galimus mokymosi rezultatus;



Siūlymai

• Klasių valandėlių, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo pamokose daugiau 
dėmesio skirti asmenybės ugdymui, vertybių išsikėlimui, diskusijoms–
savianalizėms;

• Pakartoti asmenybės brandos tyrimą mokslo metų gale;

• Pristatyti konkrečių klasių rezultatus mokiniams per klasės valandėles, juos aptarti 
su mokiniais;

• Skirti didesnį dėmesį žalingų įpročių ir pan. prevencijai;

• Supažindinti mokytojus su apklausos rezultatais.



Pakartotinis tyrimas (2018 m. gegužė)

• Pagerėjo ne tik  mokinių , bet ir mokytojų vertinimai asmenybės brandos tyrime. 

• 2-3 klasių mokiniai labiau suvokia pasirenkamųjų dalykų reikšmę tolimesniam 
planavimui, karjeros siekimui.

• Tikėtina, jog rezultatams turėjo įtakos tikslinės klasių valandėlės, kurių metu daug 
dėmesio buvo skiriama asmenybės ugdymui, vertybių išsikėlimui, diskusijoms –
savianalizėms. Metų bėgyje organizuota daug pilietinių akcijų, prevencinių 
renginių. Todėl galime manyti, kad duomenys tikrai yra patikimi. 

• Remiantis rezultatais, galime daryti išvadą, kad  „Saulės“ gimnazijos pirmų-trečių 
klasių mokinių branda vertinama kaip pakankama.


