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Klaipėda

Apklausa atlikta iqesonline.lt apklausų portale.
Bendra informacija apie šią apklausą:
Apklausos pabaigos data

2021-06-15

Panaudotas klausimynas:

Tėvų apklausa "Mokykla be sienų" 2021 m.

El. laišku pakviesti respondentai: 204
Pilnai atsakyti klausimynai

141

Grįžusių klausimynų kvota

69.1%

Iš dalies atsakyti klausimynai:

Iš dalies atsakyti klausimynai: 11

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš 74.5%
dalies atsakytus) skaičius:
Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis
5 aukščiausios vertės

Ø

5 žemiausios vertės

Ø

1.1 - Esu patenkintas, kad mano vaikas mokosi
Eduardo Balsio menų gimnazijoje.
3,8

1.6 - Nuotolinio mokymo metu mano vaikui
prireikė korepetitorių pagalbos.
1,8

1.2 - Manau, kad mano vaikui patinka mokytis
Eduardo Balsio menų gimnazijoje.
3,7

3.1 - Nuotolinio mokymo metu mano vaiko
emocinė būsena nepakito (nepajuto padidėjusio
nerimo, baimės, dirglumo, pykčio ir pan.)
2,3

1.7 - Nuotolinio ugdymo metu stebėjau savo
vaiko mokymosi procesą ir rezultatus.
3,6

1.10 - Mokantis nuotoliniu būdu mano vaiko
mokymosi rezultatai pagerėjo.
2,4

3.6 - Mano vaikas mokydamasis Eduardo Balsio
menų gimnazijoje jaučiasi saugus.
3,5

1.5 - Mano vaikas pasinaudojo mokytojų
siūlomomis individualiomis konsultacijomis.
2,5

1.3 - Mano vaikas geba savarankiškai mokytis
nuotoliniu būdu.
3,2

1.4 - Mano vaikui buvo reikalinga tėvų (globėjų)
pagalba mokantis nuotoliniu būdu.
2,5

IŠVADOS:
1. Nustatyta, kad aukščiausiais balais vertinami šie gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo rodikliai: 1.1. “Esu patenkintas, kad mano vaikas mokosi Eduardo Balsio menų gimnazijoje”
(3,8), 1.2. “Manau, kad mano vaikui patinka mokytis Eduardo Balsio menų gimnazijoje” (3,7), 1.7.
“Nuotolinio ugdymo metu stebėjau savo vaiko mokymosi procesą ir rezultatus” (3,6), 3.6. “Mano vaikas
mokydamasis Eduardo Balsio menų gimnazijoje jaučiasi saugus” (3,5), 1.3. “Mano vaikas geba
savarankiškai mokytis nuotoliniu būdu” (3,2).
2. Žemiausiais balais vertinami šie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai: 1.6.
“Nuotolinio mokymo metu mano vaikui prireikė korepetitorių pagalbos” (1,8), 3.1. “Nuotolinio mokymo
metu mano vaiko emocinė būsena nepakito (nepajuto padidėjusio nerimo, baimės, dirglumo, pykčio ir
pan.)” (2,3), 1.10. “Mokantis nuotoliniu būdu mano vaiko mokymosi rezultatai pagerėjo” (2,4), 1.5.
“Mano vaikas pasinaudojo mokytojų siūlomomis individualiomis konsultacijomis” (2,5), 1.4. “Mano
vaikui buvo reikalinga tėvų (globėjų) pagalba mokantis nuotoliniu būdu” (2,5).

