
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2019–2020 M. M. (2020 M.) ĮSIVERTINIMO IR 

PAŽANGOS ANKETOS  

MOKINIŲ, TĖVŲ IR MOKYTOJŲ APKLAUSOS APIBENDRINIMAS 

Kasmet mokykla  užpildo ir pateikia Nacionalinei švietimo agentūrai (NŠA) įsivertinimo ir pažangos 

anketą. Anketos pildymui apklausėme tėvus, mokinius ir mokytojus naudodami iqesonline.lt 

platformoje sukurtą klausimyną. Visiems respondentams buvo pateikti vienodi klausimai. Surinktus 

duomenis panaudojome anketos pildymui. Norime priminti, kad aukščiausia vertė 4, žemiausia-1. 

Dėkojame dalyvavusiems apklausoje ir teikiame apibendrintą ataskaitą. 

Mokinių apklausa 

Bendra informacija apie šią 

apklausą 

Apklausos pabaigos data 2021-01-12 

 Panaudotas klausimynas: Mokinių apklausa NŠA 2020 

 El. laišku pakviesti 

respondentai: 

260 

 Išsiųstų/išdalintų popierinių 

klausimynų skaičius: 

0 

 Iš viso pakviesta respondentų: 260 

 Pilnai atsakyti klausimynai 175 

 Grįžusių klausimynų kvota 67.3% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 3 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant 

iš dalies atsakytus) skaičius: 

68.5% 

 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

1.6 - Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesityčiojau 

3,7 

  1.11 - Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis 

2,4 

1.3 - Man yra svarbu mokytis 

3,5 

  1.15 - Mokantis nuotoliniu būdu man reikia 

daugiau pagalbos 

2,5 

1.7 - Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs 

mokykloje niekas nesityčiojo 

3,5 

  1.13 - Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 

2,6 

1.17 - Mano pasiekimų vertinimas man yra 

aiškus 

3,4 

  1.10 - Pamokoje aš nebijau suklysti 

2,8 

1.2 - Mokykloje esame skatinami 

bendradarbiauti 

3,3 

  1.12 - Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 

2,9 

Tėvų apklausa 

Bendra informacija apie šią 

apklausą 

Apklausos pabaigos data 2021-01-12 

 Panaudotas klausimynas: Tėvų, globėjų apklausa NŠA 

2020 



 El. laišku pakviesti 

respondentai: 

485 

 Išsiųstų/išdalintų popierinių 

klausimynų skaičius: 

0 

 Iš viso pakviesta respondentų: 485 

 Pilnai atsakyti klausimynai 245 

 Grįžusių klausimynų kvota 50.5% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 22 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant 

iš dalies atsakytus) skaičius: 

55.1% 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

1.6 - Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš 

kitų mokinių nesityčiojo 

3,7 

  1.11 - Per pamokas mano vaikas turi galimybę 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 

2,8 

1.3 - Mano vaikui yra svarbu mokytis 

3,7 

  1.13 - Mano vaikas kartu su mokytojais 

planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius 

jiems pasiekti) 

3,0 

1.5 - Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 

3,6 

  1.15 - Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui 

reikia daugiau pagalbos 

3,0 

1.2 - Mokykloje mano vaikas yra skatinamas 

bendradarbiauti 

3,5 

  1.14 - Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu 

būdu 

3,0 

1.1 - Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo 

gabumus 

3,4 

  1.10 - Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 

3,0 

Mokytojų apklausa 

Bendra informacija apie šią 

apklausą 

Apklausos pabaigos data 2021-01-12 

 Panaudotas klausimynas: M15 Mokytojų apklausa NŠA 

2020 

 El. laišku pakviesti 

respondentai: 

49 

 Išsiųstų/išdalintų popierinių 

klausimynų skaičius: 

0 

 Iš viso pakviesta respondentų: 49 

 Pilnai atsakyti klausimynai 47 

 Grįžusių klausimynų kvota 95.9% 

 Iš dalies atsakyti klausimynai: 0 

 Atsakytų klausimynų (įskaitant 

iš dalies atsakytus) skaičius: 

95.9% 

5 aukščiausios vertės Ø 

 

  
5 žemiausios vertės Ø 

 

1.1 - Mokiniams padedu pažinti jų gabumus 

3,7 

  1.14 - Mano mokiniams sekasi mokytis 

nuotoliniu būdu 

3,0 



1.2 - Mokinius pamokose skatinu 

bendradarbiauti 

3,7 

  1.6 - Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš 

kitų mokinių nesityčiojo 

3,1 

1.17 - Pasiekimų vertinimas mano mokiniams 

yra aiškus 

3,6 

  1.15 - Mokantis nuotoliniu būdu mano 

mokiniams reikia daugiau pagalbos 

3,1 

1.12 - Su mokiniais aptariu jų mokymosi 

sėkmes 

3,6 

  1.3 - Mano mokiniams yra svarbu mokytis 

3,2 

1.8 - Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio 

nuomonę 

3,6 

  1.11 - Per mano pamokas mokiniai turi 

galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis 

3, 

 

Įvertinus gautus rezultatus matome, kad visų trijų grupių nuomonė yra panaši šiais teiginiais: 

mokytojai padeda mano vaikui pažinti gabumus(1), mokykloje mano vaikas yra skatinamas 

bendradarbiauti(2), pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus(17). Minėti teiginiai priskiriami 

aukštam įvertinimui.  

Atkreiptinas dėmesys į teiginį - per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis(11). Akivaizdu, kad mokinai tikisi didesnio  užduočių diferencijavimo. Taip 

pat mokytojai su mokiniais turi geriau planuoti savo mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti(13).  

Bendras tėvų atsakymų vidurkis yra 3,14. Mokinių- 3,0, mokytojų-3,35. Visų respondentų vidurkis 

3,16. Tai aukštas rodiklis. 

MVKĮ darbo grupė 


