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Apklausoje dalyvavo 26 % gimnazistų  



1. 2016-2017 m. m. gimnazijoje organizuojamą 
neformaliojo švietimo renginių ir neformaliojo švietimo 

būrelių veiklą vertinu gerai. 



2. Lankau gimnazijos neformaliojo švietimo 
būrelį/būrelius. 



3.Dalyvavau organizuojant gimnazijos neformaliojo 
švietimo renginius arba dalyvavau renginiuose 

atstovaudamas savo klasei. 



4. Ką reikėtų keisti, tobulinti, kad į neformaliojo švietimo 
renginius ir būrelius įsitrauktų daugiau gimnazistų               

(skliausteliuose nurodytas  panašiai atsakiusių respondentų skaičius) 
 
 • Nieko/viskas yra gerai (36) 

• Suteikti daugiau informacijos/labiau viešinti (27) 

• Įdomesni renginiai/aktualesni jaunimui (19) 

• Skatinti prisijungti/dalyvauti (6) 

• Reikia modernumo/įnovacijų (5) 

• Dalyvavimą renginiuose ir būreliuose motyvuoti 
įskaitant socialinės ir pilietinės  veiklos valandas 
(5) 

 

 



• Daugiau veiklos (8) 

• Kartu įtraukti ir mokytojus 

• Įvairesnių sričių/platesnio pobūdžio (2) 

• Daryti mažiau renginių, padaryti juos privalomus 

• Būrelių nariai galėtų į savo veiklą įtraukti kitus (ne 
būrelio) mokinius 

• Sumažinti namų darbų kiekį, nes daugelis dėl šios 
priežasties nelanko būrelių, kuriuos norėtų lankyti 

• Labiau derinti laiką (4) 

 



5. Kokios srities renginių (pvz. mokslinių, sporto, 
muzikos, išvykų į kituose miestuose organizuojamus 
renginius kt.) pageidautumėte kitais mokslo metais? 

 • Sporto (51) 
• Muzikos (26) 
• Išvykų (23) 
• Išvykų į kituose miestuose organizuojamus 

renginius (22) 
• Mokslinių (19) 
• Meno (5) 
• Šokių (4) 
• Daugiau mokyklinių konkursų, aktyvių pertraukų 

ir jaukių vakarų  
 
 



6. Kokių naujų (dar neorganizuotų) neformaliojo 
švietimo veiklų/renginių gimnazijoje pasiūlytumėte 

surengti kitais mokslo metais? 
 • Šokių (7) 

• Diskotekos (5) 
• Kino vakarai (5) 
• Parodos (4) 
• Karaokė (3) 
• Protmūšiai (3) 
• Poezijos vakarai (3) 
• Susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis (3) 
• Talentų šou (2) 
 



• Daugiau naktų mokykloje (2) 
• Akustiniai vakarai 
• Renginių su tėvais  
• Gatvės sporto savaitė 
• Bendrų renginių su Gabijos gimnazija  
• Asmenybės tobulinimo  
• Madų šou 
• Susitikimų su buvusiais gimnazistais  
• Esant šiltiems orams, daugiau renginių 

netradicinėje aplinkoje, gamtoje (pvz.: muzikos ir 
dainų renginiai senamiesčio parke, sporto 
varžybos ir t.t.) 



• Praktinių renginių 

• Humoro šou 

• Mitybos 

• Mokyklos evakuacijos pratybos  

• Žaidynės viso miesto plote 

• Supažindinti su kovos menais 

• Moksliniai labaratoriniai tyrimai 

• Šypsenos diena 

• Gimnazijos X faktorius. 

• Išvykimas i gamtą dviračiu 

• Pramoginių renginių 

 

 

 



7. Kokių naujų neformaliojo švietimo būrelių 
pasiūlytumėte įsteigti gimnazijoje (atsižvelgiant į 

galimybes)? 
 • Sporto. (9) Gatvės gimnastikos (2) Lengvosios 

atletikos 
• Instrumentinės muzikos grupė (5) 
• Įvairiausi moksliniai bandymai (4) 
• Debatai (4) 
• Futbolas (4) 
• Knygų klubo (3) 
• Technologijų (3) 
• Literatų (3) 
• Gamtosaugininkų burelis (2) 
• Beisbolo (2) 



• Poetų, literatų (2) 
• Turizmo (2) 
• Fotografijos (2) 
• Dizaino 
• Dviratininkų 
• Šachmatų, šaškių 
• Asmenybės tobulinimo būrelis 
• Geografijos būrelis 
• Merginų krepšinio būrelis 
• Savanoriavimo 
• Badmintono 
• Muzikos kūrimo kompiuteriais 
• Kovos menų burelis 
• Karinio parengimo 



8. Jūsų mintys, pastebėjimai ir pasiūlymai ką reikėtų 
tobulinti šioje srityje. 

 
• Nieko (23) 
• Viskas gerai (23) 
• Nežinau (16) 
• Daugiau informacijos (9) 
• Daugiau būrelių (5) 
• Tarpusiavio bendravimo (4) 
• Daugiau sporto (3) 
• Daugiau forumų  
• Norėtųsi daugiau sportinės veiklos, stengtis organizuoti 

modernių, naujoviškų veiklų 
• Penktadieniais daugiau renginių 
• Atsižvelgti į skirtingas mokinių nuomones 
 



• Reiktų labiau skleisti informaciją  apie gimnazijos renginius ir 
būrelius 

• Būtų malonu, jog vyktų dar daugiau įdomių, naudingų 
paskaitų 

• Būti aktyvesniems ir drąsesniems 

• Reikia daugiau kūrybinių ar viešo kabėjimo renginių 

• Viskas tenkina, tiesiog reikėtų labiau skatinti  (gal net versti :))  
mokinius įsitraukti  

• Daugiau kalbėti jaunimui aktualiomis temomis 

• Išrinktas geras mokinių prezidentas, nieko nereikia keisti 

• Duoti galimybę pasireikšti gabiems mokiniams  

• Jei vyskta renginys, turi dalyvauti visa klasė 



• Skirti daugiau dėmesio ir padėti mokiniams 
orientuotis  

• Manau, kad reikia rengti daugiau renginių, 
kuriuose mokiniai turėtų galimybę susipažinti su 
naujais žmonėmis, susirasti naujų draugų 

• Renginiai galėtų vykti dažniau 

• Skatinti mokinius domėtis būreliais 

• Visko po truputį, link tobulumo... 

• Atsisžvelgti į mokinių poreikius 

• Daugiau dėmesio skirti  komandiniams žaidimams 

• Įvariuose renginiuose daryti mišraus amžiaus 
komandas 

 

 



• Nieko nereikia tobulinti, reikia tik motyvuoti 

• Kviesti daugiau žmonių 

• Manau, kad mokiniai į veiklas įsitrauktų labiau, jei 
matytų didelį susidomėjimą, būtų paskatinti 
draugų ir pan. 

• Daugiau originalios veiklos 

• Reikėtų sugalvoti aktualesnių jaunimui renginių 

• Sugalvoti veiklos, kuri įtrauktų daugiau mokinių 

• Labiau nuteikti paauglius pozityviai 

 

 

 



Ačiū už dėmesį 


