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Tėvų apklausa NŠA 2020

• Apklausos pabaigos data: 2020-12-15 

• Naudotas klausimynas: Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 70 

• Visiškai atsakyti klausimynai: 52 

• Grįžusių klausimynų kvota 74,3% 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius:  

74,3% 



Tėvų apklausos NŠA 2020
5 aukščiausios vertės:
• Mano vaikui yra svarbu mokytis  3,8 

• Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 3,7 

• Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti  3,7 

• Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus 3,6 

• Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 
visuomeninėje veikloje  3,5 

5 žemiausios vertės: 
• Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo 3,1

• Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,1 

• Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 
užduotis  3,1 

• Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 3,2 

• Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę  3,3



Tėvų apklausos NŠA 2020
Išvados:

1. Skatinti mokinių aktyvesnį dalyvavimą 

mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje. 

2. Tobulinti patyčių prevenciją.

3. Teikti pagalbą mokiniams pereinant prie 

nuotolinio mokymo(-si).



Tėvų apklausos NŠA 2020
1. Skatinant mokinių dalyvavimą mokinių aktyvesnį dalyvavimą 

mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje 

dalyvavome:

❖ Tarptautiniame eTwining projekte ,,Švęskime Lietuvą“, Sugiharos savaitėje.

❖ 10 respublikiniuose piešinių (ir kompiuterinių) konkursuose („Atmintis gyva, nes 

liudija“ skirtas Sausio 13-ąjai, „Lietuvoje žiemojantys paukščiai“, „Žydintis 

medis“, „Vaikų Velykėlės 2021“, „Gražiausias lietuviškas žodis“, „Tavo žvilgsnis“

ir kt.)

❖ 4 rajoniniuose konkursuose (meninio skaitymo konkurse, piešinių konkursuose

„Gaisras“, „Saugi vaikystė“).

❖ 4 visuomeninėje veikloje (Žiežmarių bibliotekoje „Vaikiškos knygos rinkimai“, 

„Vaistažolių galia“, „Saugus kelias į mokyklą“, „Sveikatiada“).



Tėvų apklausos NŠA 2020
2. Siekiant tobulinti patyčių prevenciją buvo organizuotos 

veiklos:

❖ Su psichologe organizuota veikla, kaip tinkamai reikšti 

jausmus, mokėsi kvėpavimo pratimų „Ranka“, „Gėlė ir 

žvakė“.

❖ Žiūrėjo video „STOP patyčioms. Iliustracija vaikams ir tėvams 

apie patyčias“.



Tėvų apklausos NŠA 2020
3. Siekiant teikti pagalbą mokiniams pereinant prie nuotolinio 

mokymo(-si) buvo organizuojami:

- Su psichologe veikla „Kvėpavimo, atsipalaidavimo pratimai“

- Dalyvavimas virtualiose edukacijose (nuotoliniu būdu galima ne tik mokytis, 

bet ir dalyvauti parodose, išmokti komponuoti, piešti, puikiai praleisti laiką).



Mokytojų apklausa NŠA 2020

• Apklausos pabaigos data: 2020-12-15 

• Naudotas klausimynas: Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2020 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 30 

• Visiškai atsakyti klausimynai: 14 

• Grįžusių klausimynų kvota 46,7% 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius:  

46,7% 



Mokytojų apklausos NŠA 2020

5 aukščiausios vertės:
• Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti  3,9 

• Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę  3,9 

• Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą  3,8 

• Mokiniams padedu pažinti jų gabumus  3,7 

• Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmes  3,7 

5 žemiausios vertės: 
• Per paskutinius 2 mėnesius man neteko spręsti patyčių problemos mokykloje  

3,0 

• Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo  3,1 

• Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu 3,3 

• Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pagalbos  3,3 

• Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus  3,4   



Mokytojų apklausos NŠA 2020

Išvados:
1. Sistemingai pateikti informaciją, aptarti su mokiniais 
jų pasiekimų vertinimą

2. Teikti nuolatinę pagalbą mokiniams mokantis 
nuotoliniu būdu.

3. Organizuoti sistemingus (1 kartą per mėnesį) patyčių 
prevencijos užsiėmimus.  

4. Skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą ir 
aktyvesnį dalyvavimą mokyklos organizuojamoje 
socialinėje ir visuomeninėje veikloje.



Mokytojų apklausos NŠA 
2020

1. Informacija, pokalbiai su mokiniais apie jų pasiekimų 

vertinimą (po abiejų pusmečių, po testų, po temų/skyrių 

apibendrinimų).

2. Teikiama nuolatinė pagalba mokiniams mokantis nuotoliniu 

būdu (teikiamos konsultacijos, bendradarbiavimas su psichologe 

bei sveikatos specialistu).

3. Organizuoti sistemingus (1 kartą per mėnesį) patyčių 

prevencijos užsiėmimus - įvyko 2 iš 4 planuotų.



Tėvų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
• Apklausos pabaigos data: 2020-12-04 

• Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa Ugdymas ir mokymasis 

2020 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 70 

• Visiškai atsakyti klausimynai: 53

• Grįžusių klausimynų kvota 75,7% 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius:  

75,7% 



Tėvų apklausos 

Ugdymas ir mokymasis 2020
5 aukščiausios vertės:
• Mes gauname aiškią informaciją apie mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas  3,8 

• Per klasės tėvų susirinkimus, kitų susitikimų su mokytojais metu mūsų vaiko pasiekimai ir 
pažymiai nėra lyginami su kitų klasės mokinių pasiekimais ir pažymiais, o yra palyginami 
vaiko ankstesni pasiekimai su dabartiniais pasiekimais  3,8 

• Informacija apie mūsų vaiko mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas yra 
pateikiama laiku  3,8 

• Mokyklos mokytojai jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus 3,8 

• Mokytojų mūsų vaikui rašomi įvertinimai už atsakinėjimą pamokų metu, kontrolinius, namų 
darbus yra pelnyti  3,8  

5 žemiausios vertės:

• Nebūna taip, kad mūsų vaikui tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti 
kontrolinį darbą  3,5 

• Mokytojų per pamoką pateikiamą medžiagą mūsų vaikas supranta  3,5 

• Per pamokas pateikiamos užduotys mūsų vaikui nėra per sunkios  3,5 

• Jei mūsų vaikui iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems 
neaiškumams paaiškinti  3,6 

• Nebūna taip, kad mūsų vaikui vienomis dienomis užduoda labai daug namų darbų, o 
kitomis – labai mažai arba apskritai nieko   3,6



Tėvų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
Išvados:

1. Siekti tarpdalykinio pedagogų susitarimo dėl 

kontrolinių darbų rašymo datų.

2. Tobulinti užduočių diferencijavimą ir 

individualizavimą mokiniams.

3. Siekti aiškiau, dažniau teikti informaciją apie 

vaikų mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas. 



Tėvų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
1. Siekiant tarpdalykinio pedagogų susitarimo dėl kontrolinių 

darbų rašymo datų žymėti klasės atsiskaitomųjų darbų grafike 

planuojamus testus, kontrolinius darbus, atsiskaitymus bent prieš 

dvi dienas.

2. Užduotys diferencijuojamos ir individualizuojamos mokiniams 

(Eduka platformoje, užduodant namų darbus, projektinę veiklą).

3. Informacija apie vaikų mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, 

mokymosi spragas teikiama susirinkimų metu, „Tamo“ ir „Mūsų 

darželis“ dienynuose, individualių pokalbių metu, kompetencijų 

knygelėse).



Mokytojų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
• Apklausos pabaigos data: 2020-12-07

• Naudotas klausimynas: Mokytojų apklausa Ugdymas ir 

mokymasis 2020 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 30 

• Visiškai atsakyti klausimynai: 23

• Grįžusių klausimynų kvota 76,7% 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 

83,3% 



Mokytojų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
5 aukščiausios vertės:

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę  3,9 

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus  3,8 

• Mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju  3,8 

• Mokytojai planuoja ir vertina mokinių pažangą bei pasiekimus ugdymo procese  3,8 

• Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas 3,8

5 žemiausios vertės:

• Mokytojai vieni su kitais derina kontrolinių darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams  2,9

• Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams  2,9 

• Mokytojai leidžia vieniems mokiniams atlikti užduotį raštu, o kitiems – žodžiu  3,1 

• Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų  

3,2 

• Prireikus, ugdymo turinio planai yra peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi rezultatus, tempą, kitus poreikius  3,3 



Mokytojų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
Didžiausias poreikis keistis:

• Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų skyrimą tos 
pačios klasės mokiniams 2,5 

• Mokytojai ugdymo procese bendradarbiauja vienas su kitu
2,4 

• Mokytojai vieni su kitais derina kontrolinių darbų skyrimą 
tos pačios klasės mokiniams  2,4 

• Prireikus, ugdymo turinio planai yra peržiūrimi ir keičiami, 
atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus, tempą, kitus 
poreikius  2,3 

• Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek jie sugebės 
išmokti žodžių ar atlikti pratimų 2,2 



Mokytojų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020

Išvados:

1. Skatinti mokytojus derinti tarpusavyje namų 

darbų bei kontrolinių darbų  skyrimą tos pačios 

klasės mokiniams.

2.  Tobulinti užduočių diferencijavimą ir 

individualizavimą mokiniams.

3. Skatinti glaudesnį kolegų bendradarbiavimą.



Mokytojų apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020

Išvados:

1. Siekiant tarpdalykinio pedagogų susitarimo dėl kontrolinių darbų 

rašymo datų žymėti klasės atsiskaitomųjų darbų grafike 

planuojamus testus, kontrolinius darbus, atsiskaitymus bent prieš dvi 

dienas. Rekomenduota namų darbus atlikti tą pačią dieną.

2.  Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas mokiniams. 

(Eduka platformoje, užduodant namų darbus, projektinę veiklą).

3. Skatintas glaudesnis kolegų bendradarbiavimas (mokytoja Rūta 

lietuvių k. pamokose pristatė mokiniams knygas, kartu organizuota 

Šiaurės šalių skaitymo savaitė, su psichologe, sveikatos specialistu 

pravestos veiklos).



Mokinių apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
• Apklausos pabaigos data: 2020-12-04

• Naudotas klausimynas: Mokinių apklausa Ugdymas ir 

mokymasis 2020 

• Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 48 

• Visiškai atsakyti klausimynai: 39

• Grįžusių klausimynų kvota 81,3% 

• Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 

83,3% 



Mokinių apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020
5 aukščiausios vertės:

• Jei ko nors per pamoką nesuprantu, aš galiu paklausti savo mokytojų 3,9 

• Mokytojai stengiasi kuo geriau mus išmokyti 3,9 

• Jei mokiniui ar mokinių grupei pamokos metu prireikia pagalbos atliekant užduotis, 
mokytojai tą pagalbą visada suteikia  3,8 

• Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip man sekasi mokykloje 3,8 

• Jei mokiniams iškyla mokymosi sunkumų, mokytojai randa laiko tiems sunkumams 
paaiškinti 3,8 

5 žemiausios vertės:

• Pamokų metu mokyklos mokytojai leidžia, jei mokiniai nori, vieniems atlikti užduotį 
raštu, o kitiems – žodžiu 2,6 

• Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria skirtingas užduotis  2,8 

• Mokiniai pamokos metu gali pasirinkti, kiek jie sugebės išmokti žodžių ar atlikti pratimų 
2,9 

• Nebūna taip, kad tą pačią dieną kelių pamokų metu reikia rašyti kontrolinį darbą  2,9 

• Mokytojai skiria namų darbus, kuriuos reikia atlikti kartu su vienu ar keliais klasės 
draugais 3,0 



Mokinių apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020

Išvados:

1. Skatinti mokytojus derinti tarpusavyje namų 

darbų bei kontrolinių darbų  skyrimą tos pačios 

klasės mokiniams.

2.  Diferencijuoti ir individualizuoti užduotis 

mokiniams.

3. Skatinti mokinio ir mokytojo glaudesnį santykį. 



Mokinių apklausa 

Ugdymas ir mokymasis 2020

1. Siekiant tarpdalykinio pedagogų susitarimo dėl 

kontrolinių darbų rašymo datų žymėti klasės

atsiskaitomųjų darbų grafike planuojamus testus, kontrolinius 

darbus, atsiskaitymus bent prieš dvi dienas. Rekomenduota namų 

darbus atlikti tą pačią dieną.

2. Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas 

mokiniams. (Eduka platformoje, užduodant namų darbus, 

projektinę veiklą).

3. Skatinti mokinio ir mokytojo glaudesnį santykį. 



2.3.1. Mokymasis
Priemonės tobulinimui:
1. Atviru pamoku ciklas: 

• Diferencijavimas ir individualizavimas;

• vertinimas, įsivertinimas;

• Informacijos paieška įvairiuose šaltiniuose.

2. Lektorius apie mokymąsi ir pagalbą silpnesniam, gabesniam (kartu su mokinais)

3. Pamokų/veiklų stebėjimas.

Tikslas – mokymasis, diferencijavimas ir individualizavimas.

4. Atsiskaitomųjų darbų grafikas (Tamo dienyne prieš 2-3 dienas pažymėti testus, 
kontrolinius darbus).

5. Patyčių prevencija (1 kartą per mėnesį organizuoti įvairius užsiėmimus, įtraukiant 
VGK, psichologą, mokyklos savivaldą, sveikatos specialistą bei socialinius partnerius).

6. Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas ir aktyvesnis dalyvavimas mokyklos 
organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje (socialinės pilietinės akcijos, 
socialiniai partneriai (biblioteka, kultūros namai, Srėvininkų globos namai, maltiečiai, 
bažnyčia).

7. Nuolatinė pagalba nuotolinio mokymosi metu (mokytojai, mokiniai, tėvai; 
kompiuteriai, planšetės, internetas, konsultacijos, nuotoliniai susirinkimai).

8. Klasės valandėlės pirmadieniais 1 pamoka, siekiant skatinti mokinio ir mokytojo 
glaudesnį santykį. 


