
Poveikis mokiniams, apklausus 242 respondentus, dalyvavusius 
projekto dalyvių organizuotose veiklose

• 242 mokiniai (30 proc. nuo visų mokykloje besimokančiųjų) pažymėjo, kuriose veiklose (14) dalyvavo. Kiekviena iš veiklų buvo

vertinama: labai patiko, nepatiko ir neturiu nuomonės. 11 veiklų surinko 50 ir daugiau procentų – labai patiko, 3- mažiau nei 50 proc.

Tai naudingi duomenys projekto dalyviams ir stimulas išsiaiškinti priežastis, kodėl mokiniams nepatiko veiklos, surinkę mažiau nei

50 proc.

• Veiklos buvo naudingos, nes mokiniai Įgijo patirties bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniais ir mokytojais (54,1 proc.), patiko

mokymasis veiklose mokykloje ir už jos ribų (50,8 proc.), patiko kūrybiškumas (39,7 proc.), įgijo projektinio ir tiriamojo darbo

patirties (37,2 proc.), patiko mokytis su mokytojais (28,5 proc.), aplankė naujas geografines vietoves, miestus (28,1 proc.), patobulino

užsienio kalbos įgūdžius (26,9 proc.).

• 61,2 proc. mokinių norėtų toliau dalyvauti tokiose veiklose, 23,1 proc. nežino, 15,7 proc. nenorėtų.

• 65 proc. norėtų dalyvauti Erasmus+ projektuose, 27 – nežino, 8 – ne.

• Mokiniai atviruose klausimuose, kodėl norėtų dalyvauti Erasmus+ projektuose, teigia „Nes noriu prisidėti prie tolimesnio mūsų ir kitų

šalių mokyklų bendradarbiavimo ir praplėsti savo kalbos, bendravimo ir kultūrines žinias bei naudotis galimybėmis, kurias suteikia

gimnazija!“, „Norėčiau, nes teko kartą sudalyvauti ir tai buvo viena iš geriausių patirčių. Susipažinti su nauja kultūra, vietovėmis,

mokytis kitais būdais, kurie yra kitos šalies standartas buvo tikrai naudinga ir smagu“ . Tai puikus palaikymas mokyklai plėsti

tarptautiškumą.
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Apklausa gimnazistams, dalyvavusiems įvairiuose 

STEAM projektuose, veiklose, pamokose

242 atsakymai



Patiko, 68%, 
68%

Nepatiko, 
9%, 9%

Neturiu 
nuomonės, 
23%, 23%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

59%
14%

27%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Erasmus + projektas Code your future Tiriamoji ekspedicija (procentinė dalis)

Patiko, 
50%

Nepatiko
, 19%

Neturi 
nuomonės, 

32%

Patiko Nepatiko Neturi nuomonės

Mėlynoji mokykla (procentinė dalis)

Spiečius

37%

20%

43%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės



Lietuva gido akimis

34%, 34%

25%, 25%

41%, 41%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Veiklos su universitetais

79%

7%

14%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Integruotos STEAM pamokos

78%

9%
12%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Integruotos STEAM pamokos anglų kalba

Patiko, 
62%, 62%

Nepatiko, 
12%, 12%

Neturiu 
nuomonės, 
26%, 26%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės



Ateities inžinerija (IT ir verslumas)

Patiko, 
40%

Nepatiko, 
21%

Neturiu 
nuomonės

, 39%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Tarptautinės konferencijos, susitikimai su 
užsienio mokslininkais

53%

17%

30%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

Projektas "Jūratė ir Kastytis"

32%

23%

45%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

MEPA ir žaliosios politikosrenginiai 
(debatai,susitikimai, diskusijos)

64%

16%

20%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės



STEAM patirčių,eksperimentų ir profesijų
vajus 2022

68%

14%

18%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės

STEAM konkursai, olimpiados

63%
14%

23%

Patiko Nepatiko Neturiu nuomonės



156, 65%

66, 27%

19, 8%

Ar norėtumėte dalyvauti Erasmus+ projektuose

Taip

Ne

Nežinau



4. Ar norėtumei dalyvauti Erasmus + projektuose? Kodėl?

242 atsakymai

Ne

Taip

ne

Nežinau

taip

Nežinau

Ne ačiū

Ne.

nezinau

nenoreciau

Tikrai taip

Taip! Nes noriu prisidėti prie tolimesnio mūsų ir kitų šalių mokyklų bendradarbiavimo ir praplėsti

savo kalbos, bendravimo ir kultūrines žinias bei naudotis galimybėmis, kurias suteikia gimnazija!

Norėčiau, nes teko kartą sudalyvauti ir tai buvo viena iš geriausių patirčių. Susipažinti su nauja

kultūra, vietovėmis, mokytis kitais būdais, kurie yra kitos šalies standartas buvo tikrai naudinga ir

smagu.

-

Nenoriu

Kodel

ne�

Taip. Nauja patirtis. Manau daug ko galima pasisemti bendradarbiaujantsu kitomis šalimis

taip, nes įdomu ir ygiji patirties.

Norėčiau, nes įdomu kažką naujo patirti

Nenorečiau

taip, kad gauti naujos patirties, sutikti naujų žmonių.

Norėčiau, bet keliauti į užsienį pažinti kitas kultūras, rasti darbo pasiūlymus.

Taip, nes būtų įdomu pakeliauti, atrasti kažką naujo, susipažinti su įvairiais žmonėm, ir išeiti iš 

komforto zonos.

Taip, nes manau, kad tai būtų idomu.

Ne.

Nuomonės neturiu.

Taip, labai, nes manau butų puiki patirtis, susipažinti su naujais bendraamžiais, išeiti iš savo 

komforto zonos, bei pamatyti kitu šalių kultūra, tradicijas:)

norėčiau, gaučiau nauju patirčių ir įgudžių

Ne nezinau

Taip, nes kodėl ne.

Taip, praplėsti anglų kalbos žinias, nes prastai sekasi

Taip labai norėčiau, noriu praplesti savo akiratį ir laisviau jaustis bendraujant su kitais, bet 

negaunu progos dalyvauti erasmuse

Nelabai, nes pačių projektų temos galimai gali būti neįdomios, nes tai dažniausiai siejama su IT

arba gamtos mokslais.

nes tai begalo įdomu.

Taip, norėčiau, kad būtų didesnė galimyė dalyvauti Erasmus+ ir mūsų mokykloje, nes labai 

norėčiau dalyvauti tokioje veikloje. Ši patirtis yra puiki galimybė tobulinti anglų kalbos žinias, 

plėsti draugų ir pažįstamųjų ratą bei pažinti pasaulį ir kitas kultūras.

Ne nes manes nedomina tokia užsiėmimai

Taip, nes butu labai geras stimulas dar stipriau mokytis uzsienio kalbu

Tai puiki galimybė lavinti kalbos įgudžius ir patirti mokslus kitaip.

Taip, nes atrodo labai įdomus projektas. Tu ne tik keliauji, bet ir susitinki su naujais žmonėmis, 

su jais bendrauji, patobulini savo kalbėjimo įgūdžius ir tampi drąsesnė.

Manau kad jo, nes buvo visai įdomu mokytis

Taip. Lavinti anglų kalbos įgūdžius, bendradarbiauti.

Labai norėčiau dalyvauti Erasmus+ projektuose, nes manau, kad šie projektai yra ne tik 

įdomūs, bet ir labai praturtinantys tavo žinias ir sugebėjimus, suteikiantys daug naudingos 

patirties.

Nes randu nauju draugu

Taip jorėčiau, nes pamatyčiau daugiau naujų vietų, susipažinčiau su naujais žmonėmis.

Norėčiau, nes įdomios veiklos

Manau, tai suteiktu galimybę išbandyti nauju dalyku

Manau tai yra naudinga šiuolaikiniam jaunimui

Taip, nes idomu, imanoma daug ko ismokt

norėčiau, bet neįmanoma

Taip, manau tai puiki galimybė tobulėti.

Taip, žiauriai smagu buvo

nesu dalyvaves todel nezinau

ne

Nenoriu.

norėčiau, kad galėčiau įgyti daugiau žinių iš tam tikrų veiklų ir man patinka susipažinti su 

naujais, įdomiais žmonėmis!

Norėčiau, manau būtų įdomu susipažinti su naujais žmonėmis, įgauti naujų patirčių ir išmokti 

kažko kito

nežinau

Taip, norėčiau dalyvauti Erasmus + projektuose, nes tai puiki galimybė pažinti kitos šalies 

kultūrą ir tradicijas, akiračio plėtimas ir naujų įgūdžių įgyjimas keliaujant į užsienio šalį.

taip, manau tikrai būtų linksma.

Taip, norėčiau keliauti ir praleisti laika su draugais

Taip, nes noriu susipažinti su naujais žmonėmis pamatyti naujas vietas.

Nedalyvavau



Taip, nes norėčiau išmokti apie kitų kultūrų papročius, kūrybiškai leisti laiką su draugais.

Taip, nes noriu tobulinti bendradarbiavimo įgudžius grupėse, pažinti naujas vietas, susipažinti su

kitais žmonėmis ir atrasti bendraminčiu.

Taip, nes labai smagu susitikti su kitais

Taip, karangi tai puiki galimybė pažinti daugiau pasaulio kampelių. 

Taip, tai buvo viena įdomiausių patirčių

Patobulinčiau savo anglu kalba, galėčiau pamatyti kitas žmoniu tradicijas, susirasti draugu 

Ne, nes IV esantis krūvis nesuteikia tokių galimybių.

Norėčiau, taip įgyčiau daugiau patirties, susipažinčiau su naujais žmonėmis, šalimis. 

kultūromis.

Taip, tačiau dėl šių metų egzaminų būtų maža tikimybė dalyvauti projektuose 

Ne, nes jau greitai egzaminai.

Ne, nes tuoj egzaminai

Taip, nes tai puiki galimybė pamatyti pasaulį, susipažinti ir atrasti save 

Taip, nes norėčiau daugiau sužinoti apie kitas šalis

Norėčiau, kol dar nepabaigiau mokyklos, nes tai yra puiki galimybė susipažinti su kitų šalių ir 

kultūrų žmonėmis, užmegzti naujus ryšius su kitomis mokyklomis ir pagerinti savo bendravimo 

žinias, ,,pralaužti ledus’’ kalbant anglų kalba, pamatyti daugiau pasaulio ir supažindinti su Lietuva.

Nes daug naujų patirčių ir žinių

Norėčiau susirasti naujų draugų

Taip, nes įgyčiau naujų įgūdžių, taip pat lavinčiau jau turimus. Gal net išvykčiau į kitą šalį ir ją 

aplankyčiau

Nezinau kas tas 

Nauja patirtis

Taip, manau turetu buti labai naudinga ir smagu, imanoma igauti daug patirties 

Taip, noriu aplankyti kitas šalis ir pažinti jas, išmokti ką nors įdomaus ir naujo 

Manau norėčiau, smagu susipažinti ir bendrauti su kitos šalies mokiniais

Nes turėčiau galimybę susipažinti su kitos šalies žmonėmis ir jų kultūra, kai jie atvyks į Lietuva 

galėsiu aprodyti kas man čia patinka, pasidalinti apie šalį ir savo mokyklą.

neturiunuomones

Labai norėčiau, manau tai yra proga pažinti užsienio žmones mokyklas ir kultūra, o tai 

būdamam jaunam yra svarbu išplėsti akiratį ir psaulėžiūrą.

Taip, nes tai yra galimybė susirasti nauju draugu, lavinti turimus ir įgyti nauju įgūdžiu, aplankyti 

naujas geografines vietoves, susipažinti su kitomis kultūromis ir pamatyti pasaulį kitu kampu.

Kai kuriuose, nes nevisi man aktualūs.

Norėčiau. Todėl, nes būtų įdomu išvykti į kitą šaly, pamatyti kitą kultūrą ir kaip kiti vaikai 

mokosi. Tik aišku būtų šiek tiek nedrąsu

Taip, nes projektai toki realiai labai įdomūs

Taip, labai, nes labai noriu pamatyti naujas šalis, miestus, sutikti žmonių iš svetur bei praplėsti 

kultūrines žinias, akiratį

Norėčiau dalyvauti projektuose, nes juose sužinau kažko naujo ir įdomaus.

Taip,nes idomus projektai

Taip, nes asmeniškai man patinka keliauti bei sužinoti daugiau apie kitas šalis, jų kultūras. 

Erasmus projektas padrąsintų mane kaip asmenybę, ugdytų mano savarankiškumą. Manau, 

kad taip išmokčiau žymiai daugiau.

Turbūt norėčiau, nes smagu būtų susipažinti su kitos tautybės žmonėmis ir praleisti su jais 

laiką.

Taip, norėčiau, nes tai atrodo kaip nauja, įdomi patirtis, kalbos įgūdžių lavinimas, vietovių 

aplankymas.

Taip, nes tai labai naudinga tobulinant kalbas. Įgaunama daug patirties su kitataučiais, 

susipažįstama su jų kultūra. Galima rasti draugų ir tuo pačiu patogu keliauti.

Turbut , kad apgalvočiau , bet manau taip. Tai yra įdomu kalbeti iš kitu šaliu žmonėmis. 

Taip, nes norėčiau pakeliauti

Paslėpti dar 87 atsakymai
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