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Asmenybės tapsmas – Bendra ataskaita 

 

 

Asmenybės tapsmas 

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2017-06-06 

Naudotas klausimynas: Asmenybės tapsmas 

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 393 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 0 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 393 

Visiškai atsakyti klausimynai 350 

Grįžusių klausimynų kvota 89,1% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 4 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
90,1% 
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Asmenybės tapsmas – Bendra ataskaita 

Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

1.1 - Aš žinau savo gabumus ir polinkius. 3,4 
 

1.11 - Pripažįstu kitų teisę būti kitokiems, nei aš esu, gerbiu kitą asmenį ir esu 
geranoriškas. 

3,4 
 

1.9 - Esu atsakingas. 3,4 
 

1.13 - Suprantu išsilavinimo ir mokymosi vertę, turiu tolesnio mokymosi siekių 
ir planų. 

3,3 
 

1.16 - Karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės veiklos) galimybes sieju 
su ugdymosi galimybėmis. 

3,3 
 

 

 2.4 - Mokytoja(-as) tol aiškina mums mokomąją medžiagą, kol visi ją 
supranta. 

2,9 
 

1.6 - Esu atsparus neigiamoms įtakoms. 2,9 
 

2.1 - Esu atsparus neigiamoms įtakoms. 3,0 
 

2.5 - Mokytoja(-as) visuomet skiria man dėmesio, jeigu noriu kažko paklausti. 3,1 
 

1.7 - Sąmoningai renkuosi sveiką gyvenimo būdą ir tai populiarinu tarp savo 
bendraamžių. 

3,1 
 

 

 

Detalūs rezultatai 

 

1 - ASMENYBĖS TAPSMAS 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.1 - Aš žinau savo gabumus ir polinkius. 

  

93% 345 9 

1.2 - Aš moku įsivertinti savo asmeninę kompetenciją, 
ją ugdau ir lavinu pamokose bei popamokinėje 
veikloje. 

  

84% 339 15 

1.3 - Aš pasitikiu savo jėgomis, nebijau iššūkių, nes 
juos priimu kaip naujas mokymosi bei veiklos 
galimybes. 

  

81% 347 7 

1.4 - Moku save valdyti stresinėse situacijose. 

  

80% 343 11 

3,4 

4% 3% 42% 50% 

13 12 146 174

3,2 

4% 12% 47% 38% 

13 40 158 128

3,2 

5% 14% 39% 43% 

18 47 134 148

3,1 

6% 13% 43% 37% 

22 45 148 128
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Asmenybės tapsmas – Bendra ataskaita 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.5 - Moku konstruktyviai spręsti iškilusias problemas. 

  

82% 339 15 

1.6 - Esu atsparus neigiamoms įtakoms. 

  

72% 337 17 

1.7 - Sąmoningai renkuosi sveiką gyvenimo būdą ir tai 
populiarinu tarp savo bendraamžių. 

  

76% 336 18 

1.8 - Noriu ir moku bendrauti, bendradarbiauti, 
dalyvauju bendrose veiklose. 

  

84% 342 12 

1.9 - Esu atsakingas. 

  

89% 343 11 

1.10 - Noriai bendrauju, bendradarbiauju, dalyvauju 
bendrose veiklose. 

  

85% 342 12 

1.11 - Pripažįstu kitų teisę būti kitokiems, nei aš esu, 
gerbiu kitą asmenį ir esu geranoriškas. 

  

89% 340 14 

3,1 

5% 13% 52% 31% 

17 43 175 104

2,9 

8% 20% 42% 30% 

26 69 141 101

3,1 

5% 19% 39% 37% 

17 64 131 124

3,3 

5% 11% 36% 48% 

16 39 124 163

3,4 

5% 6% 38% 51% 

16 21 130 176

3,3 

4% 11% 39% 46% 

13 38 134 157

3,4 

4% 7% 37% 52% 

13 23 127 177
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 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

1.12 - Man rūpi mokyklos aplinkos gerovė ir prisidedu 
ją kuriant. 

  

81% 336 18 

1.13 - Suprantu išsilavinimo ir mokymosi vertę, turiu 
tolesnio mokymosi siekių ir planų. 

  

88% 344 10 

1.14 - Moku projektuoti asmeninį gyvenimą, keliu 
tikslus, koreguoju ir atnaujinu juos. 

  

83% 339 15 

1.15 - Moku susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją 
apie pasaulio (taip pat ir darbo pasaulio) kaitą, 
mokymosi ir veiklos galimybes. 

  

83% 336 18 

1.16 - Karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės 
veiklos) galimybes sieju su ugdymosi galimybėmis. 

  

84% 324 30 

 

   

3,1 

6% 13% 43% 38% 

19 45 144 128

3,3 

3% 9% 40% 48% 

11 32 136 165

3,2 

3% 14% 43% 40% 

10 49 145 135

3,2 

4% 13% 46% 38% 

15 42 153 126

3,3 

3% 14% 36% 47% 

9 44 118 153
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Asmenybės tapsmas – Bendra ataskaita 

2 - SANTYKIS 

 

 Vidutinės vertės Ø Kokybės įvertinimas 

 1  2  3  4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Visiškai 
nesutinku 

Ko gero 
nesutinku 

Ko gero 
sutinku 

Visiškai 
sutinku 

 

3–4 PA ND 

2.1 - Esu atsparus neigiamoms įtakoms. 

  

77% 341 12 

2.2 - Sąmoningai renkuosi sveiką gyvenimo būdą ir tai 
populiarinu tarp savo bendraamžių. 

  

81% 337 16 

2.3 - Noriu ir moku bendrauti, bendradarbiauti, 
dalyvauju bendrose veiklose. 

  

85% 344 9 

2.4 - Mokytoja(-as) tol aiškina mums mokomąją 
medžiagą, kol visi ją supranta. 

  

67% 344 9 

2.5 - Mokytoja(-as) visuomet skiria man dėmesio, 
jeigu noriu kažko paklausti. 

  

75% 339 14 

2.6 - Mokytoja(-as) visuomet man padeda, jeigu man 
kyla sunkumų. 

  

79% 342 11 

 

   

3,0 

9% 15% 43% 34% 

29 51 145 116

3,2 

4% 15% 42% 39% 

15 49 142 131

3,3 

3% 11% 40% 45% 

12 39 138 155

2,9 

14% 19% 32% 35% 

47 66 109 122

3,1 

9% 16% 35% 40% 

31 53 120 135

3,1 

10% 11% 35% 44% 

33 38 119 152
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Asmenybės tapsmas – Bendra ataskaita 

Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

 ezultatu  ataskaita struktu ruota pagal klausimu   tipus. 

 š pradžiu  rodomi klausimu  su atsakymu  skale rezultatai, 
po to - atsakymai i  atvirus klausimus (jei tokiu   buvo). 

Klausimu  eile  s tvarka rezultatu  ataskaitoje de  l to gali 
nesutapti su klausimu  eile  s tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymu  skale respondentai pateiks 
atsakyma  apie teiginius sakle je nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklausomai nuo klausimyno gali bu  ti viena atsakymu  
skiltis (kokybe s i vertinimas) ir dvi atsakymu  skiltys 
(kokybe s i vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Atviri klausimai 

Atviruose klausimuose prašoma išsakyti savo nuomonę ar 
vertinimą. Galimi atsakymų variantai nepateikiami. 

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

  (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymu  skale ši verte  atspindi pateiktu  
klausimu  vidutine  verte  (vidurki ). Skale  je nuo   iki   verte   
 ,  reiškia neutralia  verte  . 

 
Kokybės vertinimas/Poreikis keistis 

Klausimuose su atsakymų skale grafikai parodo atsakymų 
pasiskirstymą pagal galimų atsakymų variantus procentais 
ir absoliučiais skaičiais. Dalinėse ataskaitose rodomi vien 
tik procentai. 

Teoriškai procentų suma lygi  00 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 

 
PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenu , pateikusiu  atsakyma  i  klausima , skaic  ius. 

 ei skaic iuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
varianta    e  ra duomenu ". 
 

 ND (nėra duomenų) 

Asmenu , pasirinkusiu  varianta    e  ra duomenu  , skaic  ius 

 
3–4 

 espondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba  . Dėl 
apvalinimo netikslumų gali skirtis reikšmės grafike ir vertė 
skiltyje «3–4». 

 

Nurodymai dėl vertinimo 

Grįžusių klausimynų kvota 

Grįžusių klausimynų kvota rodo, kokį  atgarsį sukėlė Jūsų 
apklausa. Analizuokite kvotos reikšmę, remdamiesi tokiais 
klausmais: Ar kvota atitinka mūsų lūkesčius? Ar kvota 
didelė/maža dėl apklauos organizavimo ypatumų ar dėl 
turinio? Ko galima pasimokyti, kad kvota ateityje būtų 
didesnė? 

 
Klausimai su 
aukščiausiomis/žemiausiomis vertėmis 

Aukščiausios vertės:Galite nurodyti privalumus: čia 
esame stprūs. Tuo galime didžiuotis. Kaip puoselėti šiuos 
privalumus ateityje? 

Žemiausios vertės:Galite nurodyti trūkumus: tai trukdo 
mūsų darbui. Su kuo susiję šie trūkumai? Ar rezultatai 
atitinka mūsų lūkesčius? Kaip geriau suvokti respondentų 
požiūrį? 

Poreikis keistis:Čia turime pasistengti.  yškėja poreikis 
tobulinti veiklą. Kodėl pokyčiai būtini? Kas įvyks, jei 
nesiimsime jokių priemonių? Ar tai trukdo mūsų darbui? 

Dėmesio:Priklauosmai nuo apklausos rezultatų 
 žemiausios vertės  gali būti palyginti aukštos ir todėl gali 
būti traktuojamos kaip pozityvios (t. y. ne kaip  trūkumai ) 

 
Vidutinės vertės 

Kokybės įvertinimas. Vidutinės vertės, aukštesnės nei  , , 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei  , , kaip 
negatyvios. 

 espondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3– ), procentas rodo, kurie teiginiai apie kokybę sulaukė 
didesnio (ar mažesnio) palaikymo. 
 

 Atsižvalgdama į esamą būklę, mokyklos bendruomenė 
turėtų diskutuoti, kada, respondentų nuomone, galima 
tikėtis teigiamų rezultatų. 

Poreikis keistis. Vertės, aukštesnės nei  , , signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

 espondentų, kurie poreikį keistis vertina labiau kaip 
būtiną ar nedelsiant būtiną (atsakymai 3–4), rodo, kuriose 
veiklos srityse poreikis keistis yra vertinamas kaip labai 
reikšmingas. Atsižvelgdama į išteklius ir galimybes, 
mokyklos bendruomenė turi nutarti, kurias veiklas tobulinti 
pirmiausia. 

 
Atsakymų pasiskirstymas 

Klausimuose su atsakymų skale atsakymų pasiskirstymas 
rodo, kaip varijuoja atsakymai. Kuo mažiau atsakymai 
varijuoja, tuo tiksliau vidutinė vertė charakterizuoja 
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai varijuoja, derėtų 
analizuoti, kodėl taip yra. 

 

Kiti klausimai 

Rezultatų reikšmė 
Ką šie rezultatai sako atskiriems asmenims, mokytojams 
dalykininkas, klasių vadovams, visai mokyklai, mokiniams, 
tėvams? Ką šis rezultatas reiškia man, kaip mokytojui? 
Mums, kaip mokyklos bendruomenei? Ką jie reiškia mano 
mokiniams? 

Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų 
šaltiniais. 
Ar tikėjausi tokių rzultatų? Ar jie atitinka mano lūkesčius? 
Ar jie mane nustebino/suglumino? Ar yra kitų duomenų 
šaltinių, kurie patvirtina šių rezultatų teisingumą? 

Sąsajos ir priežastys 
Kaip siejasi atskiri rezultatai? Kaip paaiškinti tam tikrus 
privalumus ir trūkumus? Kaip galėtume glaustai apibūdinti 
mūsų mokyklos veiklos kokybę? 

Išvados ir priemonės 
Kokias išvadas galime padaryti iš tokių rezultatų? Kokius 
tikslus kelsime? Kokiomis priemonėmis tuos tikslus 
realizuosime? Kiek laiko mums prireiks? 

 

Kita informacija 

  ia rasite daugiau patarimu  , kaip i vertinti gautus 
rezultatus ir kaip i  rezultatu  aptarima  i traukti visas 
suinteresuotas puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
 

 


