
Tėvų apklausa_NMVA 

Ataskaita 

 

Apklausa vykdyta 2019 m. sausio mėnesį IQES online platforma naudojant NMVA parengtą 

klausimyną. Į anketos klausimus atsakė 112 tėvų (36,8%). 

Nustatytos aukščiausios vertės: 

1. Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam – 3,7 (pritarė 97% 

tėvų). 

2. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus – 3,2 (visiškai ir ko gero sutinka 95% 

tvų). 

3. Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą gyvenime – 3,5 (visiškai ir ko gero 

sutinka 92% tėvų). 

4. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais – 3,5 (visiškai ir ko gero 

sutinka 95% tėvų). 

5. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant – 3,5 

(visiškai ir ko gero sutinka 85% tėvų). 

Nustatytos žemiausios vertės: 

1. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio 

kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) – 2,7 (visiškai ir ko gero 

sutinka 57% tėvų). 

2. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, 

projektuose, būreliuose, bet ne pamokose – 2,7 (visiškai ir ko gero sutinka 62% tėvų). 

3. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą – 3,0  (visiškai ir ko gero 

sutinka 71% tėvų). 

4. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir kt.) pamokose būtų mokoma užsienio 

(anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas – 3,0 (visiškai ir ko 

gero sutinka 70% tėvų).. 

5. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus – 3,0 (visiškai ir ko gero sutinka 77% 

tėvų). 

 

Teiginiai Visiškai ir ko 

gero sutinka 

(vidutiniškai) 

Bendras 

lygis 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, 

polinkius) jį ugdant ir mokant 

95 3,5 

Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam 

97 3,7 

Mokytojai padeda mokiniams suprasti mokymosi svarbą 

gyvenime 

92 3,5 

Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes 

91 3,4 

Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 87 3,3 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesijuokė, nesišaipė 

90 3,3 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė 

83 3,2 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos 

gyvenimo kūrėjais 

95 3,5 

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla 

mokiniams yra įdomi ir prasminga 

92 3,4 



Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi 

galimybę 

89 3,3 

Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 77 3,0 

Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 95 3,6 

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 89 3,3 

Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) 

pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) 

kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas 

70 3,0 

Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją 

kalbą 

71 3,0 

Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas 

tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne 

pamokose 

62 2,7 

Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir 

praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą 

81 3,3 

Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma 

kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos 

ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 

57 2,7 

 


