
Kauno Dainavos progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020-2021 m.m. 

 

Tyrimo pasas: 

Tyrimas vyko 2020 m. gruodžio mėn. 

Tyrimo įrankiai: IQES online Lietuva platforma, 2016 m. patvirtinta metodika, 2020 m. 

NMVA sudarytas klausimynas. 

Tyrimo būdas: mokytojai ir tėvai apklausti nuoroda į el. paštą. 5-8 klasių mokiniai – su 

vienkartiniu prieigos kodu mokykloje. 

Dalyvių aktyvumas:       Mokytojai: 85% 

                                  5-8 kl. mokiniai: 85 %   

                                  1-8 kl. tėvai: 32 %  

Atsakingas asmuo: Auksė Urbonienė 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Respondentų atsakymų rezultatai: 

Tėvai 

Aukščiausios vertės Žemiausios vertės 

Mokymosi aplinkas kuria visi 3,4  Mokymasis ne mokykloje vyksta sklandžiai, 
organiuzuojamas netradicinis ugdymas už mokyklos 
ribų 2,9 

Man aiškūs ugdymo(si) tikslai 3,4 Vaiko poreikiai pastebimi, teikiama socialinė, pedagoginė, 
psichologinė pagalba, ugdomi gabumai 2,9  

Mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su 
socialiniais partneriais  3,4 

Ugdymo organizavimas yra tinkamas: atitinka skirtingus 
vaikų poreikius 2,9 

Įranga ir priemonės pamokose įvairios, šiuolaikiškos 
3,3  

Vertinimas padeda ugdymui: pateikiami aiškūs 
vertinimo kriterijai, vertinimo įvairovė 3,0 

Pastatas ir jo aplinka estetiški, patogūs ugdymui 
3,3  

Mokinių ir mokytojų santykiai grindžiami pagarba ir 
bendradarbiavimu, mokiniai jaučiasi  bendruomenės 
dalimi, dalyvauja renginiuose 3,0  

 

Mokiniai  

Aukščiausios vertės  Žemiausios vertės 

Man aiškūs ugdymo(si) tikslai 3,3 Sprendžiant mokyklos reikalus bendradarbiaujama 
2,8 

Tikima mokinio galiomis, mokiniai skatinami siekti 
rezultatų 3,3 

Vertinimas padeda ugdymui: pateikiami aiškūs 
vertinimo kriterijai, vertinimo įvairovė 2,9 

Aš suvokiu save kaip asmenybę, žinau savo gabumus 
ir polinkius, toriu tolesnio mokymosi siekių 3,3  

Mokymasis ne mokykloje vyksta sklandžiai, 
organiuzuojamas netradicinis ugdymas už mokyklos 
ribų 2,9 

Mokiniai geba bendradarbiauti 3,3  Ugdymo tvarkaraščiai patogūs 2,9 

Pastatas ir jo aplinka estetiški, patogūs ugdymui 
3,3  

Bendradarbiavimas su tėvais vyksta rezultatyviai, 
tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą 2,9  

 

Mokytojai  

Auksėčiausios vertės Žemiausios vertės 

Man aiškūs ugdymo(si) tikslai 3,7 Sprendžiant mokyklos reikalus bendradarbiaujama 
2,9 

Mokymosi aplinkas kuria visi 3,7 Bendradarbiavimas su tėvais vyksta rezultatyviai, 
tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą 3,1 

Mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su 
socialiniais partneriais  3,7 

Mokiniai suvokia save kaip asmenybę, žino savo gabumus 
ir polinkius, turi tolesnio mokymosi tikslų 3,1 

Mokyklos pasiekimai ir pažanga stebima, 
analizuojama, viešinama 3,7 

Mokiniai noriai dalyvauja savo mokymosi pasiekimų 
įsivertinimo procese 3,2 

Pedagogų kompetencija yra tinkama, stengiamasi 
dirbti įvairiais metodais 3,7 

Mokiniai geba kelti tikslus, mokytis, sieti išmoktus dalykus 
su nežinomais 3,2  

 

 



BENDRAS 

Aukčiausios vertės Žemiausios vertės 
 

Mokymosi aplinkas kuria visi      
3,4/ 3,7/ 3,1 

Mokymasis ne mokykloje vyksta sklandžiai, 
organizuojamas netradicinis ugdymas už 
mokyklos ribų 2,9/ 2,9      

Man aiškūs ugdymo(si) tikslai  
 3,4/ 3,3/  3,7 

Vertinimas padeda ugdymui: pateikiami aiškūs 
vertinimo kriterijai, vertinimo įvairovė 3,0/ 2,9  

Mokykla atvira pasauliui, bendradarbiauja su 
socialiniais partneriais  3,4/ 3,7 / 3,1 

Sprendžiant mokyklos reikalus bendradarbiaujama 
2,8/ 2,9  

Pastatas ir jo aplinka estetiški, patogūs 
ugdymui 3,3/ 3,3/3,6 

Bendradarbiavimas su tėvais vyksta rezultatyviai, 
tėvai įsitraukia į mokyklos gyvenimą 2,9/ 3,1  

Tikima mokinio galiomis, mokiniai skatinami 
siekti rezultatų 3,3/ 3,6/ 3,2 
 

Vaiko poreikiai pastebimi, teikiama socialinė, 
pedagoginė, psichologinė pagalba, ugdomi 
gabumai 2,9/ 3,0 

 

Numatomas giluminis tyrimas: 

1. Mokymasis ne mokykloje vyksta sklandžiai, organizuojamas netradicinis ugdymas 

už mokyklos ribų. 

2. Vertinimas padeda ugdymui: pateikiami aiškūs vertinimo kriterijai, vertinimo 

įvairovė. 


