
Apklausos „Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų 
 5–12 klasių mokinių požiūris į jų saugią aplinką“  
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Dalyvavo: 219 5–8 klasių mokinių 

Atliko: psichologė Vaida Beinarienė, socialinė pedagogė Saulena Lukšienė 

 

Tikslas – įvertinti 5–8 klasių mokinių požiūrio į jų saugią aplinką veiksnius.  



Jurbarko rajono mokyklų mokinių  
pasiskirstymas pagal mokyklas: 



Mokinių saugumo pojūtis mokykloje (sk.): 

204 201 
187 

208 201 190 
213 

183 

15 18 
32 

11 18 29 
6 

36 

Taip

Ne



Mokiniai dažniausiai patiria nerimą dėl (sk.): 
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Dažniausiai mokiniams pasitaikantys 
sunkumai (sk.):  
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Ar žinotum į ką kreiptis, jei norėtum pasikalbėti ar 
prašyti pagalbos (atsakymai žinotų sk.): 
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Dažniausiai dėl patirto smurto, grasinimų, 
problemų šeimoje pagalbos kreipiuosi į (sk.): 
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Mokykloje pasitaikančios problemos (sk.): 
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Netinkami mokinių ir mokytojų tarpusavio
santykiai (jie dažnai įtempti, stinga…

Nuobodžios, neįdomios pamokos

Silpna mokyklos materialinė bazė (pasenę
baldai, techninės mokymo priemonės, o…

Silpnėja mokinių mokymosi motyvacija
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Mokykloje pasitaikančios problemos (sk.): 
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Mokiniai užgaulioja mokinius

Mokytojai užgaulioja mokinius

Mokiniai fiziškai smurtavo prieš mokytojus

Vagystės mokyklos teritorijoje

Mokiniai gadina mokyklos turtą

Rūkymas mokyklos teritorijoje

Mokiniai atsineša į mokyklą alkoholinių gėrimų

Elektroninių cigarečių vartojimas mokykloje

Mokiniai vartojo narkotikus mokykloje

Didelė mokytojų kaita

Trūksta įdomių užklasinių renginių



Išvados: 

 

Nesaugiausiai 5–8 klasių mokiniai jaučiasi internete, viešajame transporte. Saugiausia 
vieta – namuose. 

Dažniausiai mokiniai nerimauja dėl pažymių, didelio mokymosi krūvio, patyčių.  

Daugiausia sunkumų mokiniai patiria, kai gauna įžeidžiančią žinutę internetu, mobiliuoju 
telefonu iš kito vaiko ar jaunuolio.  

Daugiau nei pusę apklausoje dalyvavusių mokinių žinotų kur kreiptis pagalbos jei jaučiasi 
blogai, yra sunerimę, nusiminę, prislėgti, liūdni ir pan.  

Pagalbos dažniausiai kreiptųsi jei patirtų smurtą, grasinimus, turėtų problemų šeimoje į 
tėvus, socialinį pedagogą ir psichologą, klasės vadovą. 

Mokykloje dažniausiai pasitaikančios problemos:  

Trūksta įdomių užklasinių renginių, bėgimas iš pamokų, silpnėjanti mokymosi 
motyvacija, mokiniai užgaulioja mokinius, elektroninių cigarečių vartojimas, mokiniai 
gadina mokyklos turtą.  

 

 


