
KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

2021 metai. Mokinių tėvų (globėjų) apklausa. Įsivertinimo ir pažangos anketa. Rezultatai. 

Apklausa vykdyta 2021 m. gruodžio – 2022 m. sausio mėn.  

Apklausoje dalyvavo 71,4 proc. mokinių tėvų (globėjų). 

3.6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesityčiojo 3,8 

3.23. Mano vaikas geba ir žino kaip susirasti reikiamą informaciją ir priemones 3,7 

3.7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesityčiojo 3,7 

3.22. Mano vaikas pamokose mokosi įvairiai: visi kartu, grupelėmis, poromis 3,6 

3.33. Mano vaiko mokykloje yra daug erdvių ir vietų, kuriose gera mokytis ir ilsėtis 3,6 

3.21. Mano vaikas jaučia atsakomybę už savo mokymąsi 3,6 

3.31. Mano vaiko mokyklos mokytojams rūpi, kad mokiniai jaustųsi gerai 3,6 

3.32. Mano vaikas mokykloje jaučiasi saugus 3,6 

3.37. Mokytojai atsakingai suplanuoja pamokų turinį ir veiklas. 3,6 

3.3. Mano vaikui yra svarbu mokytis 3,6 

3.35. Mokykloje užtenka mano vaiko mokymui(si) skirtų priemonių, technologijų 3,5 

3.18. Mano vaikas mokykloje jaučiasi saugus 3,5 

3.30. Mano vaiko mokykloje mokytojai ir mokiniai gerbia vieni kitus 3,5 

3.2. Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti 3,5 

3.20. Mano vaiko mokymasis mokykloje reikalauja pastangų, tačiau yra įveikiamas 3,5 

3.17. Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus 3,5 

3.26. Mano vaiko mokymosi siekiai mokykloje palaikomi 3,5 

3.25. Mano vaikas pasitiki savimi 3,5 

3.5. Į mokyklą mano vaikui eiti patinka 3,5 

3.34. Mano vaiko mokytojų vedamos pamokos yra įdomios, šiuolaikiškos 3,5 

3.4. Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes 

3,4 

3.27. Man aiškūs mano vaiko pažangos ir pasiekimų įvertinimai 3,4 

3.8. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę 3,4 

3.1. Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus 3,4 

3.16. Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo pažangą 3,4 

3.19. Mano vaikas mokydamasis nebijo klysti, nes žino, kad mokykla ir mokytojai suteiks galimybę 

pasitaisyti 

3,4 

3.36. Mano vaiko tolesnis mokymasis planuojamas atsižvelgiant į jo pasiekimus ir pažangą 3,4 

3.28. Mano vaikas turi tolesnio mokymosi planų 3,4 

3.10. Mano vaikas nebijo pamokose suklysti 3,4 

3.24. Mokykloje mano vaikas mokosi planuoti savo darbą, laikytis darbo plano 3,3 

3.38. Mano vaikui aišku, ko ir kodėl bus mokomasi pamokose 3,3 

3.13. Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems pasiekti) 3,3 

3.29. Mano vaikas turėdamas idėjų dėl mokyklos gyvenimo gerinimo gali jas įgyvendinti 3,2 

3.12. Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės 3,2 

3.9. Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje socialinėje ir visuomeninėje veikloje 3,2 

3.11. Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis 3,2 

3.14. Mano vaikui sekėsi mokytis nuotoliniu būdu 2,9 

3.15. Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikėjo daugiau pagalbos 2,8 

 

 


