
Anketų rezultatai



















 man patiko groti; 
 susiradau daug gerų draugų, įgavau supratimą apie muziką, 

pažinau daug labai nuoširdžių mokytojų;
 draugai, geri mokytojai, gerai išlaikiau egzaminus;
 čia smagu;
 čia puikūs žmonės;
 buvo jauki atmosfera, visi draugiški;
 visi labai draugiški ir supratingi, padeda ne tik muzikos

mokykloje, bet ir už jos ribų;
 visi labai draugiški;
 buvo mažai žmonių ir labai gera komisija;
 patiko mokytis muzikos;



 nusiteikiau gerai;
 man sekėsi;
 pažinau natas, turiu gerą mokytoją, gerus draugus;
 mokausi tai, kas man patinka – dainavimą;
 viskas buvo įdomu;
 yra daug linksmų draugų, mokytojų;
 iš pradžių buvo labai lengva;
 patinka solfedžio pamoka, mokytojas prikolistas;
 mokytojai supranta, draugai padeda;
 buvo nesunku, pritapau;
 džiaugiuosi, kad lankau muzikos mokyklą;
 įdomu mokytis;
 mokykloje gera atmosfera;
 gera atmosfera, mokantis nereikalaudavo kankintis;



 buvo sunku;
 kartais nesugebėdavau atlikti to, ko iš manęs prašoma;
 nieko neišmokau;
 jaudinuosi per koncertus;
 blogai pasiruošiu;
 nebemėgstu muzikos mokyklos;
 daug užduoda namų darbų ir užima daug laiko;
 atima daug laisvalaikio ir labai pavargstu;
 užduoda daug groti;



 tėvai privertė, užduoda daug namų darbų;
 buvo didelis mokytojų spaudimas;
 blogai moku solfedžio;
 per ilgos pamokos;
 sunku kūrinius išmokti mintinai;
 kai ką padarau blogai, mokytojai pyksta;
 reikia lankyti chorą;
 neišmokdavau groti;
 buvau visiškai kitokio amžiaus, nei mano bendraklasiai;
 daug ko nespėju;
 turiu scenos baimę;
 nes ne visi dėstomi dalykai buvo įdomūs.





































 specialybė, nes dėl šio instrumento ir pradėjau lankyti
muzikos mokyklą;

 solfedžio, nes čia turiu daug draugų ir nuoširdžius
mokytojus;

 muz. Istorija. Nes įdomu, kaip vystėsi ir tobulėjo muzikos
žanrai;

 muz. Istorija, nes ten lengviausia ir smagiausia;
 muz. Literatūra. Įdomu, puiki mokytoja;
 orkestras, nes ten susitinki su draugais ir groji;
 fortepijonas, nes aš myliu šį instrumentą ir kurti muziką;
 kanklės, nes gerai sutariu su mokytoja;



 jokia;
 solfedžio, nes geras mokytojas, gerai išmoko, kartais ramiai

pasišnekučiuojame, linksmi bendraklasiai;
 smuikas, nes įdomiai dėsto;
 Gitara, nes išmokstu kūrinius, kuriuos paskui patinka

groti;
 orkestras, nes mokytojas labai griežtas ir patinka girdėti

garsų kombinacijas;
 specialybė, nes patinka groti fortepijonu, solfedžio, nes

patinka dainuoti iš natų;
 orkestras, fortepijonas, nes linksma mokytoja, daug

įspūdžių iš koncertų;



Ką joje pakeistum, jei būtum tos pamokos mokytojas?



 Choras, nes nemoku dainuoti;
 Specialybė, nes nepatinka kūriniai;
 Choras. Keisčiau pamokos trukmę;
 viskas patinka;
 choras, nes mano balsas negražus ir todėl niekada negaunu 10;
 muz. istorija, norėčiau, kad daugiau būtų klausoma muzikos;
 choras, pakeisčiau dainas;
 muz. Istorija, rekėtų mažiau namų darbų;
 akordeonas, keisčiau kūrinį, retkarčiais mokytoją, mažiau

užduočių;
 nepatinka nei viena pamoka;
 fortepijono, nes nesuprantu grojimo sistemos, turiu antipatiją;



 solfedžio nedėčiau tiek daug teorijos ir supaprastinčiau
programą, palengvinčiau egzaminus;

 orkestras. Pasiimčiau POP muziką ir daugiau kelionių;
 Choras. Negąsdinčiau taip vaikų su savo balsu, daryčiau

linksmesnes pamokas;
 Per muz istorijos pamokas norėčiau daugiau multimedijos, 

o ne vien mokytojos kalbų ir kelių kūrinių;
 Choras. Labiau bendraučiau su mokiniais, nesusidaryčiau

nuomonės apie mokinius pagal simpatijas;
 solfedžio. Nepatinka tai, kad reikia išmokti dalykus, kurių

mums tikrai nereikės, pvz dominant septakordai ir t.t.;
 solfedžio. Nedėstyčiau tiek teorijos, mokyčiau džiazo

pradmenų ir bent elementarių harmonijos pagrindų;













 įgaunu supratimą apie muziką;
 nes esu daug daugiau išsilavinusi, negu kiti, kurie nelanko muzikos mokyklos;
 daug ko išmokau ir pradėjo patikti muzika;
 tai puiki proga tobulėti;
 mane moko būti mandagią ir draugišką;
 aš esu pilnai išsilavinęs žmogus;
 išmoksiu groti ir mama manimi didžiuosis;
 galiu groti, pažįstu natas, daug kas stebisi ir jų nesupranta;
 gyvenimo patirtis;
 turime daug linksmų renginių ir koncertų. Be to tai lavina atmintį;
 galėsiu pritaikyti gyvenime;
 nes dalis mano klasiokų net nežino, kur penklinėje parašyti "LA" natą, o aš

žinau daugiau;
 praskaidrinau savo gyvenimą, turiu veiklos;
 daug joje išmokau iš savo mokytojo.



 užima laiko; 
 man per sunku;
 privertė tėvas;
 man nelabai įdomu;
 man vienodai nepatinka čia, noriu iš čia išeiti;
 reikia kiekvieną dieną eiti, daug mokytis;
 aš ėjau čia dėl savęs, o ne tam, kad visiems parodyčiau, 

kokia aš gera.
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