
Kaip mokyklos gali panaudoti www.iqesonline.lt 

organizuodamos mokyklos veiklos įsivertinimo 
procesus?



Lietuva 2030                                   VŠS 2013-2022

Užduotis švietimui

pagal VŠS: 

„sutelkti švietimo
bendruomenę ir visus
Lietuvos žmones
(solidarumas) nuolat
kryptingai lavintis
(mokymasis) siekiant
asmeninės ir šalies
sėkmės (veiklumas)“

Besimokanti

Veikli Solidari



Kaip panaudojami duomenys mokykloje?

1. Stebimi vykstantys mokykloje pokyčiai:

- Santykiai, saugumas, jausena;

- Tapatumas ir pasitenkinimas;

- Bendruomeniškumas, įsitraukimas į veiklas. 

2. Kiekvieną apklausos teiginį galima priskirti 2009 m. ir 2016 m. 
įsivertinimo metodikų rodikliams. 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/IQES-
apklausųMk14-ir-T07-teiginių-ir-metodikų-rodiklių-dermė.pdf

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/IQES-apklausųMk14-ir-T07-teiginių-ir-metodikų-rodiklių-dermė.pdf


IQES Vertinimo centras
Klausimynų kūrimas

Apklausų atlikimas

Anleitung_eigene_Fragebogen_erstellen.pdf
Anleitung_Befragung_durchfuehren.pdf


Imties dydžio sudarymo principai

• Planuojant apklausas, svarbu nustatyti reikalingą minimalų tiriamųjų skaičių, 
kad būtų galima padaryti statistiškai reikšmingas išvadas.

• Jei tyrimo rezultatai apdorojami statistiniais būdais, tada minimali 
respondentų imtis turėtų būti daugiau nei 30 proc.

• Ši imtis turėtų būti atsitiktinė, t. y. sudaryta iš įvairių klasių atsitiktinai 
pakviestų mokinių ar tėvelių.

• Nustatant imties tūrį, svarbu išsiaiškinti, kam bus taikomi tyrimo rezultatai:

ar tik mokyklos tiriamosios grupės narių atžvilgiu,

ar nacionaliniams skaičiavimams ir analizėms.
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„Mokinių apklausa_NMVA_2016 (Mk14)“
„Tėvų apklausa_NMVA_2016 (T07)“

Respondentai:

• mokiniai (5–12 klasės),

• tėvai (1–12 klasės). 

• Pradinės mokyklos neapklausia pradinukų, o apklausia tik tėvelius.

• Specialiosios mokyklos pagal galimybes apklausia mokinius nuo 5 kl.

• Suaugusių mokyklos neapklausia tėvų, o tik mokinius, nes jie jau patys dažniausiai yra tėveliai

Nekeičiami klausimynų teiginiai:

- nepridedami,

- neištrinami,

- nekoreguojami. 

Klausimynai paskelbti „Vertinimo centre“



Pasirinkti instrumentą

M = Instrumentai mokyklų vadovams/įsivertinimo grupėms







Detalus instrumento aprašymas



Pritaikyti egzistuojantį IQES klausimyną
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5b
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Teiginių nekeičiame, o klausimus galime redaguoti



Filtravimo galimybės



Pagalba
Pagalbos puslapyje
www.iqesonline.lt rasite
informacinius filmukus, kaip
naudotis IQES instrumentais

Internetinė apklausa el. paštu
1. dalis

Video lokal abspielen

2. dalis

Video lokal abspielen

Internetinė apklausa per prieigos

kodą
Video lokal abspielen

Kaip sukurti savo klausimyną

Video lokal abspielen

Apklausų vertinimas ir rezultatų 

ataskaita
Video lokal abspielen
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http://www.screencast.com/t/G4eW55cRk
http://www.screencast.com/t/thgS9ldyQ
http://www.screencast.com/t/3n82Eo0h
Video_Befragung_E-Mail_Teil1.wmv
Video_Befragung_E-Mail_Teil2.wmv
http://www.screencast.com/t/q9SITBi6Wu
Video_Befragung_Zugangscode.wmv
http://www.screencast.com/t/SZwvpXDSgCL
Video_Fragebogen_erstellen.wmv
Video_Fragebogen_erstellen.wmv


Kaip atliekama internetinė apklausa?

Galimybė A:

Dalyvių pakvietimas, naudojant

prieigos kodą

2. Sistema sukuria reikiamą prieigos

kodų skaičių

3. Dalyviai apie nuorodą ir prieigos

kodą prie internetinio klausimyno.

Galimybė B:

Dalyvių kvietimas el. paštu

2. Dalyvių el. adresai įvedami į 

sistemą (naudojant Excel sąrašą)

3. Dalyviai gauna el. laišką su 

kvietimu dalyvauti apklausoje.

4. Kvietime pateikiama nuoroda, 

kurią nuspaudus galima 

pildyti klausimyną iš 

karto intrnetu

1. Internetinis klausimynas

Po apklausos sistema parengia apklausos rezultatų ataskaitą.
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Anleitung_Zugangscodes_versenden.pdf
Anleitung_Befragung_durchfuehren.pdf


Internetinė apklausa
1 būdas:

Dalyvių kvietimas per prieigos kodą
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Anleitung_Befragung_durchfuehren.pdf
Anleitung_Serienbrief_erstellen.pdf
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Anleitung_Serienbrief_erstellen.pdf
Anleitung_Befragung_durchfuehren.pdf


Anleitung_Serienbrief_erstellen.pdf


Internetinė apklausa
2 būdas:

Kvietimas el. paštu
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Anleitung_Befragung_durchfuehren.pdf




28



29



Dalyvių sąrašo sudarymas
Dalyvių adresus vėliau bus galima koreguoti ir tikslinti

• el. adresus pridėti po vieną

• Ištrinti el. adresus

• koreguoti el. adresus
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Tėvai atsako už kiekvieną vaiką



Sukurti lydinčio laiško tekstą
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Galutinė peržiūra ir išsiuntimas dalyviams
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Veiksmai apklausos metu galima
• Pakviesti papildomų dalyvių

• Nusiųsti priminimo laišką, kurį gaus tik tie, kurie neužpildė klausimyno

• Įvesti duomenis iš popierinių klausimynų

• Baigti apklausą
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Savo klausimynų sukūrimas ir perkūrimas

Galima:

• pasirinkti IQES klausimyną ir jį perkurti

• pačiam susikurti naują klausimyną

• nukopijuoti savo klausimyną ir perdaryti kopiją

Anleitung_eigene_Fragebogen_erstellen.pdf


1. Teiginys Aš jaučiuosi vienišas  (-a) klasėje.

2. Teiginys Nutinka, kad mokytojai įžeidžia  mano vaiką.

3. Teiginys Bendraklasiai šaiposi  iš tų, kurie stengiasi gerai mokytis

4. Teiginys Kai kurie mokiniai šaiposi  iš tų, kurie gerai mokosi

5. Teiginys Mane vargina įtempti santykiai su kai kuriais mokytojais.

6. Teiginys Mane vargina dažni konfliktai ,  įtempti santykiai su kai kuriais mokiniais.



Klausimyno teiginių sudarymo principai
– formuluotės yra vienareikšmės, konkrečios, suprantamos;

– pozityvus teiginys, kuriam vienaip ar kitaip galima pritarti (nesiūlyti negatyvių teiginių, 
pvz. „Mokytojas į netvarką klasėje reaguoja pavėluotai“, „jaučiuosi vienišas“, „bendraklasiai 
šaiposi“, „vargina įtempti santykiai“ ir t.t.);
– nevartotini terminai ir abstrakčios sąvokos;

– formuluotės trumpos (ne daugiau kaip 20 žodžių);

– pakankamai skiriasi vieni nuo kitų;

– nevartojami žodžiai su priešdėliu „ne-“, taip pat žodžiai „joks“, „jokia“, „jokie“ ir pan.;

– formuluotės neutralios ir neturi perteklinių žodžių (pvz., „demotyvuoti“, „aktyvizmas“ ir 

t.t.);
– aiški klausimo esmė (vengti kelių dviprasmybių viename teiginyje);

– respondentai yra pajėgūs atsakyti į klausimus;

– formuluotės neturi daryti įtakos respondentų požiūriui, įtaigiai juos veikti  ar prikišamai 

įsiūlyti rinktis tam tikrą atsakymą.

Instrukcija Klausimynų sukūrimas ir redagavimas su IQES online

https://iqesonline.lt/download.cfm?id=d0c8701c-441e-a138-8254-c5cbfd6f62f1


39



Rezultatų ataskaitos filtravimas
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3. MOKINIŲ apklausos imtis:  

3.1. Iš viso pakviestų dalyvių (mokinių) skaičius    

3.2. Visiškai atsakyti klausimynai   

 



www.iqesonline.lt pateikiamos 
5 aukščiausios ir 5 žemiausios reikšmės

http://www.iqesonline.lt/




Užpildykite mokyklos įsivertinimo ir pažangos anketą iki 
2016 m. gruodžio 23 d.: 

http://www.nmva.smm.lt/anketa-isivertinimui/

info@iqesonline.lt

http://www.nmva.smm.lt/anketa-isivertinimui/

