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Apklausos tikslas   

 

2020m gruodžio mėn. 2 – 11 dienomis buvo vykdoma kasmetinė apklausa pagal 

Nacionalinės švietimo agentūros parengtą mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketą. Tai jau trečioji 

mokykloje įvykusi mokyklos įsivertinimo ir pažangos apklausa. Pirmosiose dvejose buvo 

apklausiami visų klasių mokinių tėvai ir 5-12 klasių mokiniai. Šiemet be mokinių ir tėvų buvo 

apklausti ir mokytojai. 

Apklausos tikslas įsivertinti mokyklos veiklos sritis ir įvertinti daromą pažangą. Visas 

apklausas sieja tų pačių veiklos sričių vertinimas, todėl rezultatai leidžia susidaryti vaizdą, trimis 

aspektais: iš mokinų, jų tėvų/globėjų ir mokyklos mokytojų pozicijų.  

 Svarbiausias apklausos rezultatas yra tai, kad gauti duomenis leidžia pamatyti palyginti 

didelius neatitikimus tarp mokytojų ir mokinių/tėvų(globėjų) vertinimų. Svarbiu apklausos rezultatu 

galima laikyti tai, kad visos bendruomenės pusės sutinka, jog patyčių mokykloje mažėja. Derėtų 

paminėti ir tai, kad svarbiose temose, tokiose kaip nuotolinio ugdymo kokybė ir vertinimo 

aiškumas, sutinkamas panašus ir, svarbiausia, teigiamas situacijos vertinimas iš visų bendruomenės 

pusių.  

 

Informacija apie respondentus, taikytą metodiką 

 

Apklausoje naudoti šie IQES online sistemos instrumentai: „Mk 14 Mokinių apklausa 

NŠA“, „M 15 Mokytojų apklausa NŠA“ ir „T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA“, kurios buvo 

patikslintos pagal mokyklos kontekstą ir išasaugotos mokyklos IQES online paskyroje tokiais 

pavadinimais: 

 „Mk 14 Mokinių apklausa NŠA 2020“  

„M 15 Mokytojų apklausa NŠA 2020“  

„T07 Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020“ 

Apklausa vykdyta IQES online sistemoje, visi apklausos dalyviai pakviesti el.paštu. 

Mokytojams ir mokiniams kvietimai išsiųsti į Google Classroom programos el.pašto paskyras 

(v.p@p.cmm.lt mokytojams ir v.p.@m.cmm.lt mokiniams). Tėvų el.paštus pateikė klasių vadovai. 

IQES online Lietuva («Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation an Schulen 

mailto:v.p@p.cmm.lt
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(IQES)» (lietuviškai – Instrumentai kokybės tobulinimui ir įsivertinimui mokyklose)) – tai Europos 

Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Kokybės vadybos 

stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 

lėšomis pagal licenciją įsigyta iš šveicarų įmonės IQES GmbH (neįgyjant jokių teisių į kompiuterių 

programos kodą) ir Lietuvos mokykloms pritaikyta pamokos tobulinimo ir įsivertinimo tiesioginė 

internetinė sistema, skirta visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms įsivertinti ir tobulinti savo 

veiklą. IQES online Lietuva mokytojams pateikiami profesionaliai parengti metodų rinkiniai ir 

papildoma medžiaga, kuri  užtikrina visų be išimties duomenų apsaugą ir patikimą jų saugojimą, bei 

užtikrina, kad jokie duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. 

Naudojanti IQES online sistema užtikrinamas dalyvių anonimiškumas, nes duomenis 

surenka ir apdoroja sistemos instrumentai, apklausos metu mokyklai teikiama statistinė informacija 

paie atliktas ir pradėtas apklausas ir galimybė išsisųti priminimo laiškus respondentams. Užbaigus 

apklausą, mokykla gauna sugeneruotą ataskaitą. 
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Bendra informacija apie apklausos dalyvius 

El.paštu pakviesta:  

566 mokiniai (besimokantys 5- 13 klasėje) 

305 mokytojai 

981 (1-12 klasėje besimokančių mokinių ) tėvas,globėjas  

 

Visiškai atsakytų klausimynų skaičius:  

316 mokinių (besimokančių 5- 13 klasėje) 

160 mokytojų 

477 tėvai,globėjai(1-12 klasėje besimokančių mokinių ) 

 

Grįžusių klausimynų kvota:  

55,8 % mokinių (besimokančių 5- 13 klasėje) 

52,5%  mokytojų  

48,6 % tėvai,globėjai (1-12 klasėje besimokančių mokinių ) 

 

Iš dalies atsakyti klausimynai:  

69  mokinių (besimokančių 5- 13 klasėje) 

38   mokytojų  

86  tėvai,globėjai(1-12 klasėje besimokančių mokinių ) 

 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus):  

68,0 % mokinių (besimokančių 5- 13 klasėje) 

64,9 %  mokytojų  

57,4 %tėvai,globėjai (1-12 klasėje besimokančių mokinių ) 

 

Taigi, apklausoje dalyvavo 68 % 5-13 klasių mokinių , 65 % mokytojų (tarp jų ir 

koncertmesiterių/akompaniatorių bei bendrabučio auklėtojų) ir 57 %  tėvų, globėjų. 
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Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis reikšmėmis 
 

Informacija apie mokinių aukščiausiai ir žemiausiai įvertintus teiginius: 

 
Informacija apie mokytojų aukščiausiai ir žemiausiai įvertintus teiginius: 

 
Informacija apie tėvų, globėjų aukščiausiai ir žemiausiai įvertintus teiginius: 

 
Taigi, mokiniai ir tėvai/globėjai labiausiai pritarė teiginiui, kad jie ar jų vaikai nebuvo patyčių 

iniciatoriais, o mokytojai aukščiausiai vertino tai, kad pamokose mokinius skatina bendradarbiauti. 

Žemiausiai mokiniai ir tėvai įvertino galimybę pamokų metu pasirinkti  įvairaus sudėtingumo 

užduotis, o mokytojai mažiausiai pritarė teiginiui, kad mokiniams mokantis nuotoliniu būdu reikia 

daugiau pagalbos, bet ir nepritarė, kad mokytis nuotoliniu būdu mokiniams sekasi.  
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Mokinių apklausa 
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Mokytojų apklausa 
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Tėvų, globėjų apklausa 
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Rezultatų komentarai
1
 

 

Išryškėję privalumai 

 

94% mokinių , 96% tėvų/globėjų ir  96% mokytojų sutinka, kad mokiniams mokykloje mokytis yra 

svarbu. (1.3. vidutinės vertės Mk – 3,6; M – 3,4; T-3,6)
2
 

Taip pat prie privalumų galima būtų priskirti tai, kad po truputį keičiasi patyčių situacija 

mokykloje: 97% mokiniai, pritaria teiginiui,  kad paskutinius 2 mėn iš kitų nesityčiojo ir šiam teiginiui apie 

savo vaikus ir mokinius pritaria 98% tėvų,  ir 92% mokytojų (1.6. vidutinės vertės Mk – 3,8; M – 3,4; T-

3,7) 

Džiugina, kad visos trys bendruomenės grupės labai panašiai ir labiau teigiamai vertina nuotolinio 

ugdymo kokybę (1.14. vidutinės vertės Mk – 2,9; M – 3,1; T-3,0) 

Privalumu galima būtų laikyti ir pakankamai gerai ir tolygų požiūrį į vertinimo sistemos aiškumą 

(1.17. vidutinės vertės Mk – 3,2; M – 3,1; T-3,5)  

 

Probleminės sritys 

 

Gauta informacija leidžia teigti, kad mokytojai nemato trūkumų mokyklos veikloje, nes ir 

žemiausiai įvertintų teiginių vidutinės vertės yra daugiau nei 3,0 ir 3,1, t.y. vertinamos pozityviai
3
. Tuo 

tarpu mokinių ir tėvų vertinimuose galima išskirti problemines sritis.  

Didžiausiu trūkumu mokiniai ir tėvai/ globėjai įvardino mokinių galimybę per pamokas  pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis  nuomone sritis (1.11. vidutinės vertės Mk – 1,9; M – 3,2; T-2,3). Neigiamai 

mokinai vertina ir teiginį, kad pamokoje jie nebijo suklysti (1.10. vidutinės vertės Mk – 2,3; M – 3,6; T-

2,7) ir, kad su mokytoju planuoja savo mokymąsi (1.13. vidutinės vertės Mk – 2,3; M – 3,6; T-2,7). 

Derėtų pažymėti, kad tokie klausimai, kaip informacija apie tolimesnio mokymosi perspektyvas 

(1.4. vidutinės vertės Mk – 2,6; M – 3,5; T-2,9), užduočių diferencijavimą ar baimę suklysti  yra pernelyg 

svarbūs, kad galima būtų ignoruoti pakankamai didelį neatitikimą tarp mokytojų ir tėvų (globėjų) /mokinių 

nuomonės 

 

Išsiskyrusios nuomonės 

 

Įdomiausiu rezultatu būtų galima pavadinti išryškėjusius skirtumus tarp mokytojų ir mokinių, 

tėvų/globėjų požiūrių.  

Prie išsiskyrimų galima būtų priskirti ir teiginį apie norėjimą eiti į mokyklą  (1.5. vidutinės vertės 

Mk – 2,8; M – 3,3; T-3,5) bei kitą teiginį apie mokymosi svarbą mokyklą  (1.3. vidutinės vertės Mk – 3,6; 

M – 3,6; T-3,4) . Mokinių nuomonės šiais klausimais rodo, kad jie mokytis nori, bet į mokyklą eina 

vangiai. Su šiuo rezultatu koreliuoja  ir mokinių (ir šiuo atveju drauge ir tėvų/globėjų) nuomonė apie tai, ar 

atsižvelgiama į mokinių nuomonę mokykloje  (1.8. vidutinės vertės Mk – 2,8; M – 3,7; T-2,9). Gali būti, 

kad kai mažokai atsižvelgiama į mokinių nuomonę, jie nebeturi vidinės paskatos dalyvauti mokyklos 

bendradarbiavime.  

                                                           
1
 Aukščiausia vertė – 4, žemiausia – mažiau negu 1 

2
 Mk –mokiniai, M – mokytojai, T- tėvai 

3
 Neigiamas vertinimas prasideda, kai vidutinė vertė yra mažiau nei 2,5 
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Esminės išvados  

 

Taigi, apibendrinant gautus rezultatus, galima būtų padaryti šias išvadas: 

 

 apklausos rezultatai rodo, kad reikėtų išlaikyti pasiektą patyčių prevencijos lygį 

 apklausos rezultatai rodo, kad būtina siekti atliepti mokinių norus, bet svarbu nepamiršti 

atsižvelgti į mokytojų turimus laiko ir pan. išteklius 

 siūloma gilinantis ir sprendžiant problemas atsižvelgti ne į vienos ar dviejų bendruomenės 

grupių, bet derinti VISŲ bendruomenės grupių – mokinių, tėvų (globėjų), mokytojų, 

administracijos – lūkesčius, norus ir galimybes 

 siūloma pirmiausia spręsti problemas, kurios nereikalauja didelių laiko išteklių (pvz., 

informacijos suteikimas apie tolimesnes mokymosi perspektyvas, baimė suklysti) 

 siūloma ieškoti ir diegti tokius meninio ugdymo vertinimo formas ir būdus, kurie sudaro 

sąlygas atskleisti atitinkamos meno srities ypatumus  

 siūloma priemonė: Mokinių individualios pažangos ir įsivertinimo modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas  

 

 

Mokyklos veiklos kokybės     Birutė Ambrazevičiūtė 

įsivertinimo grupės vadovė  

__________________ 


