BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016–2017 M. M. (2017 M.)
ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA
Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos
strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija. Šios strategijos švietimui
formuluoja tokius uždavinius: sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones
(solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies sėkmės
(veiklumas). Taip pat pažangos anketos klausimai remiasi Geros mokyklos koncepcijos pagrindu,
kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga susijusi su
mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę mokyklos misiją.
Naudodamiesi www.iqesonline.lt sistema, mokiniai, tėvai atliko apklausą Gauti apibendrinti
rezultatai.
5.1. Bendra informacija apie mokinių apklausą:
5.1.1. Iš viso pakviestų respondentų (mokinių) skaičius
5.1.2. Pilnai atsakyti klausimynai

425
325

5.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą
Teiginys:
5.2.1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius
5.2.2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems
5.2.3. Man yra svarbu mokytis
5.2.4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros
galimybes
5.2.5. Į mokyklą einu su džiaugsmu
5.2.6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau
5.2.7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė
5.2.8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi teikiami
pasiūlymai
5.2.9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla
5.2.10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti
5.2.11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis
5.2.12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės
5.2.13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti

6.3. Bendra informacija apie tėvų apklausą:
6.3.1. Iš viso pakviestų respondentų (tėvų) skaičius
6.3.2. Pilnai atsakyti klausimynai

250
122

Vidurkis
3
3,1
3,5
3,0
2,7
3,2
3,2
3,0
2,9
2,9
2,7
2,7
2,5

6.4. Tėvų nuomonė apie mokyklą
Teiginys:
6.4.1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir
mokant
6.4.2. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam
6.4.3. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime
6.4.4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes
6.4.5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu
6.4.6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė
6.4.7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė
6.4.8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais
6.4.9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir
prasminga
6.4.10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę
6.4.11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus
6.4.12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus
6.4.13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi
____________________________

Vidurkis
3,3
3,3
3,4
3,4
3,2
3,6
3,4
3,4
3,3
3,2
2,8
3,2
3,2

Mokinių apklausa NMVA 2017
Bendra ataskaita
Bendra informacija apie šią apklausą

Apklausos pabaigos data

2017-12-15

Panaudotas klausimynas:

Mokinių apklausa NMVA 2017

Per prieigos kodą pakviesti respondentai: 425
Išsiųstų/išdalintų popierinių klausimynų
skaičius:

0

Iš viso pakviesta respondentų:

425

Pilnai atsakyti klausimynai

325

Grįžusių klausimynų kvota

76.5%

Iš dalies atsakyti klausimynai:

4

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies
atsakytus) skaičius:

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017
Bendra ataskaita
Bendra informacija apie šią apklausą

Apklausos pabaigos data

2017-12-15

Panaudotas klausimynas:

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2017

Per prieigos kodą pakviesti respondentai:

250

Išsiųstų/išdalintų popierinių klausimynų
skaičius:

0

Iš viso pakviesta respondentų:

250

Pilnai atsakyti klausimynai

122

Grįžusių klausimynų kvota

48.8%

Iš dalies atsakyti klausimynai:

6

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies
atsakytus) skaičius:

51.2%

