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Tevu apklausa Pasiekimai – Bendra ataskaita 

 

 

Tevu apklausa Pasiekimai 

Bendra ataskaita 

Bendra informacija apie šią apklausą 

Apklausos pabaigos data: 2015-01-12 

Naudotas klausimynas: Tevu apklausa Pasiekimai 

Per prieigos kodą pakviesti dalyviai: 300 

Išsiųstų/išdalintų klausimynų skaičius 0 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 300 

Visiškai atsakyti klausimynai 169 

Grįžusių klausimynų kvota 56,3% 

Iš dalies atsakyti klausimynai: 30 

Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) 

skaičius:  
66,3% 
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Tevu apklausa Pasiekimai – Bendra ataskaita 

Klausimų su atsakymų skale rezultatai 
 

Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis ir žemiausiomis vertėmis 

5 aukščiausios vertės Ø  5 žemiausios vertės Ø 

1.5 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai matematikos žinių ir įgūdžių. 3,7 
 

1.3 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai gimtosios kalbos žinių ir 
įgūdžių. 

3,7 
 

1.6 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai gamtos mokslų žinių ir 
įgūdžių. 

3,7 
 

1.2 - Mano vaikas mokykloje turi visas galimybes išmokti tai, ko reikia. 3,6 
 

2.5 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama bendro, komandinio darbo 
gebėjimų ugdymui. 

3,6 
 

 

 1.8 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai informacinių technologijų žinių 
ir darbo kompiuteriu įgūdžių. 

3,1 
 

3.4 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama gebėjimo veikti naujose, 
nestandartinėse situacijose ugdymui. 

3,2 
 

3.12 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama mokymui planuoti ir efektyviai 
naudoti savo laiką. 

3,2 
 

2.3 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama pasirinkimui, ką ir kokiu lygiu 
mokinys išmoks. 

3,3 
 

2.8 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama domėjimosi politiniais ir/arba 
kultūriniais įvykiais skatinimui. 

3,3 
 

 

 

Detalūs rezultatai 

 

1 - MOKYMOSI PASIEKIMAI 

 

 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 - Apskritai esu patenkintas(-a) savo vaiko 
mokymosi rezultatais. 

  

89% 185 2 

1.2 - Mano vaikas mokykloje turi visas galimybes 
išmokti tai, ko reikia. 

  

96% 186 1 

1.3 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
gimtosios kalbos žinių ir įgūdžių. 

  

98% 187 0 

1.4 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
užsienio kalbos žinių ir įgūdžių. 

  

90% 184 3 

3,4 

1% 10% 42% 47% 

1 19 78 87

3,6 

1% 3% 33% 63% 

1 6 61 118

3,7 

0% 2% 29% 69% 

0 4 54 129

3,3 

3% 7% 45% 45% 

5 13 83 83
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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 

1.5 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
matematikos žinių ir įgūdžių. 

  

99% 187 0 

1.6 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
gamtos mokslų žinių ir įgūdžių. 

  

99% 187 0 

1.7 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
istorijos, geografijos žinių ir įgūdžių. 

  

89% 151 36 

1.8 - Mokykla suteikia mano vaikui pakankamai 
informacinių technologijų žinių ir darbo kompiuteriu 
įgūdžių. 

  

74% 136 51 

1.9 - Mokykloje yra geros galimybės mano vaikui 
tobulinti sportinius gebėjimus. 

  

91% 182 5 

1.10 - Mokykloje yra geros galimybės mano vaikui 
tobulinti meninius gebėjimus. 

  

95% 184 3 

1.11 - Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia 
tolesniam mokymuisi/studijoms. 

  

96% 184 3 

 

   

3,7 

0% 1% 26% 73% 

0 2 48 137

3,7 

0% 1% 33% 66% 

0 1 62 124

3,4 

4% 7% 34% 55% 

6 10 52 83

3,1 

10% 16% 28% 46% 

14 22 38 62

3,4 

1% 9% 40% 51% 

1 16 72 93

3,5 

0% 5% 39% 56% 

0 9 72 103

3,6 

1% 3% 36% 60% 

1 6 66 111
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2 - MOKYMO MOKYTIS IR SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS 

 

 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 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių mokymui mokytis. 

  

94% 182 0 

2.2 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinio atsakomybės už savo mokymosi rezultatus 
didinimui. 

  

92% 181 1 

2.3 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
pasirinkimui, ką ir kokiu lygiu mokinys išmoks. 

  

84% 166 16 

2.4 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
bendravimo normų tarpusavyje ir su suaugusiais 
įtvirtinimui. 

  

93% 174 8 

2.5 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
bendro, komandinio darbo gebėjimų ugdymui. 

  

97% 175 7 

2.6 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių pilietiškumo ir patriotizmo ugdymui. 

  

95% 167 15 

2.7 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
tolerancijos kitai nuomonei ugdymui. 

  

95% 173 9 

3,5 

0% 6% 41% 53% 

0 11 74 97

3,4 

0% 8% 41% 51% 

0 14 74 93

3,3 

1% 16% 40% 44% 

1 26 66 73

3,4 

1% 6% 40% 53% 

2 10 70 92

3,6 

1% 2% 35% 62% 

1 4 61 109

3,4 

2% 4% 43% 51% 

3 6 72 86

3,5 

1% 4% 36% 59% 

1 7 63 102
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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 

2.8 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
domėjimosi politiniais ir/arba kultūriniais įvykiais 
skatinimui. 

  

88% 155 27 

 

   

3,3 

1% 11% 45% 43% 

2 17 70 66
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3 - INICIATYVUMO, KŪRYBI&Scaron;KUMO IR VERSLUMO UGDYMAS 

 

 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 

3.1 - Čia prašome įrašyti savo teiginio tekstą 

  

96% 105 72 

3.2 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių iniciatyvumo, aktyvumo skatinimui. 

  

95% 174 3 

3.3 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių kūrybingumo plėtojimui. 

  

95% 175 2 

3.4 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose 
ugdymui. 

  

85% 163 14 

3.5 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių savarankiškumo ugdymui. 

  

95% 175 2 

3.6 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių pasitikėjimo savo jėgomis skatinimui. 

  

88% 172 5 

3.7 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių užklasinei veiklai. 

  

93% 176 1 

3,5 

1% 3% 43% 53% 

1 3 45 56

3,5 

0% 5% 41% 54% 

0 8 72 94

3,5 

0% 5% 40% 55% 

0 9 70 96

3,2 

0% 15% 52% 34% 

0 24 84 55

3,5 

0% 5% 43% 53% 

0 8 75 92

3,4 

1% 11% 37% 51% 

1 19 64 88

3,5 

1% 6% 33% 60% 

1 11 58 106
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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 

3.8 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
nuostatos prisiimti atsakomybę už savo veiksmus 
ugdymui. 

  

96% 173 4 

3.9 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
nuostatos užbaigti tai, kas pradėta ugdymui. 

  

95% 170 7 

3.10 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokymui kelti tikslus ir jų siekti. 

  

90% 168 9 

3.11 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 

  

91% 168 9 

3.12 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. 

  

83% 163 14 

3.13 - Mokykloje dėmesio pakankamai skiriama 
mokinių dvasinės kultūros puoselėjimui. 

  

90% 163 14 

 

   

3,5 

0% 4% 47% 49% 

0 7 81 85

3,5 

1% 5% 42% 52% 

1 8 72 89

3,4 

0% 10% 43% 46% 

0 17 73 78

3,4 

0% 9% 39% 52% 

0 15 66 87

3,2 

0% 17% 47% 37% 

0 27 76 60

3,3 

1% 9% 47% 43% 

2 14 77 70
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Klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu rezultatai 
 

6 - Jūsų vaiko lytis:  7 - Jūsų dukra/sūnus mokosi:  8 - Jūs esate vaiko:  9 - Jūsų vaikas mokosi: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mergaitė 46% 81 
2 Berniukas 54% 95 
  
Pateikti atsakymai (PA) 176 
 

 1 1b kl. 9% 15 
2 1c kl. 10% 18 
3 2a kl. 8% 14 
4 2b kl. 14% 25 
5 3a kl. 7% 12 
6 3b kl. 10% 17 
7 3c kl. 5% 9 
8 3d kl. 7% 12 
9 4a kl. 5% 8 
10 4b kl. 9% 16 
11 4c kl. 10% 17 
12 4d kl. 6% 11 
  
Pateikti atsakymai (PA) 174 
 

 1 Motina/globėja 89% 154 
2 Tėvas/globėjas 11% 20 
  
Pateikti atsakymai (PA) 174 
 

 1 Labai gerai 20% 34 
2 Gerai 53% 92 
3 Vidutiniškai 20% 35 
4 Patenkinamai 6% 11 
5 Silpnai 1% 2 
  
Pateikti atsakymai (PA) 174 
 

10 - Jūsų dėmesys mokyklai:  

 

 

1 Man rūpi ir yra 

įdomus mokyklos 

gyvenimas 

66% 115 

2 Kartais domiuosi tuo, 

kas vyksta mokykloje 
31% 54 

3 Mane mažai domina 

mokyklos veikla 
3% 5 

  
Pateikti atsakymai (PA) 174 
 

 

 

   

1 
2 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

1 

2 

1 

2 

3 

4 5 

1 

2 

3 
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Atsakymai į atvirus klausimus 

 

4 - Mokinių darbo rezultatai vertinami de&scaron;imties balų sistema. Kokį pažymį jūs para&scaron;ytumėte savo vaiko 

mokyklai? De&scaron;imties balų sistema įvertinkite mokyklos darbą. Įra&scaron;ykite. – 

Į šį klausimą atsakė 175 iš 187 respondentų 

Atsakymas 1 

10 

Atsakymas 2 

10 

Atsakymas 3 

10 

Atsakymas 4 

10 

Atsakymas 5 

10 

Atsakymas 6 

10 

Atsakymas 7 

10 

Atsakymas 8 

10 

Atsakymas 9 

10 

Atsakymas 10 

10 

Atsakymas 11 

10 

Atsakymas 12 

10 

Atsakymas 13 

10 

Atsakymas 14 

10 

Atsakymas 15 

10 

Atsakymas 16 

10 

Atsakymas 17 

10 
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Atsakymas 18 

10 

Atsakymas 19 

10 

Atsakymas 20 

10 

Atsakymas 21 

10 

Atsakymas 22 

10 

Atsakymas 23 

10 

Atsakymas 24 

10 

Atsakymas 25 

10 

Atsakymas 26 

10 

Atsakymas 27 

10 

Atsakymas 28 

10 

Atsakymas 29 

10 

Atsakymas 30 

10 

Atsakymas 31 

10 

Atsakymas 32 

10 

Atsakymas 33 

10 

Atsakymas 34 

10 

Atsakymas 35 

10 

Atsakymas 36 

10 

Atsakymas 37 

10 
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Atsakymas 38 

10 

Atsakymas 39 

10 

Atsakymas 40 

10 

Atsakymas 41 

10 

Atsakymas 42 

10 

Atsakymas 43 

10 

Atsakymas 44 

10 

Atsakymas 45 

10 

Atsakymas 46 

10 

Atsakymas 47 

10 balu 

Atsakymas 48 

10 balu 

Atsakymas 49 

10 balų 

Atsakymas 50 

10balų 

Atsakymas 51 

5 

Atsakymas 52 

6 

Atsakymas 53 

6 

Atsakymas 54 

6 

Atsakymas 55 

6 balu vertinimo 

Atsakymas 56 

7 

Atsakymas 57 

7 
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Atsakymas 58 

7 

Atsakymas 59 

7 

Atsakymas 60 

7 

Atsakymas 61 

7 

Atsakymas 62 

7 

Atsakymas 63 

7 

Atsakymas 64 

7 

Atsakymas 65 

7 

Atsakymas 66 

7 

Atsakymas 67 

7 

Atsakymas 68 

7-8 

Atsakymas 69 

7balais 

Atsakymas 70 

8 

Atsakymas 71 

8 

Atsakymas 72 

8 

Atsakymas 73 

8 

Atsakymas 74 

8 

Atsakymas 75 

8 

Atsakymas 76 

8 

Atsakymas 77 

8 
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Atsakymas 78 

8 

Atsakymas 79 

8 

Atsakymas 80 

8 

Atsakymas 81 

8 

Atsakymas 82 

8 

Atsakymas 83 

8 

Atsakymas 84 

8 

Atsakymas 85 

8 

Atsakymas 86 

8 

Atsakymas 87 

8 

Atsakymas 88 

8 

Atsakymas 89 

8 

Atsakymas 90 

8 

Atsakymas 91 

8 

Atsakymas 92 

8 

Atsakymas 93 

8 

Atsakymas 94 

8 

Atsakymas 95 

8 

Atsakymas 96 

8 

Atsakymas 97 

8 
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Atsakymas 98 

8 

Atsakymas 99 

8 

Atsakymas 100 

8 

Atsakymas 101 

8 

Atsakymas 102 

8 

Atsakymas 103 

8 

Atsakymas 104 

8 balai 

Atsakymas 105 

8 balai 

Atsakymas 106 

8.5 

Atsakymas 107 

9 

Atsakymas 108 

9 

Atsakymas 109 

9 

Atsakymas 110 

9 

Atsakymas 111 

9 

Atsakymas 112 

9 

Atsakymas 113 

9 

Atsakymas 114 

9 

Atsakymas 115 

9 

Atsakymas 116 

9 

Atsakymas 117 

9 
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Tevu apklausa Pasiekimai – Bendra ataskaita 

Atsakymas 118 

9 

Atsakymas 119 

9 

Atsakymas 120 

9 

Atsakymas 121 

9 

Atsakymas 122 

9 

Atsakymas 123 

9 

Atsakymas 124 

9 

Atsakymas 125 

9 

Atsakymas 126 

9 

Atsakymas 127 

9 

Atsakymas 128 

9 

Atsakymas 129 

9 

Atsakymas 130 

9 

Atsakymas 131 

9 

Atsakymas 132 

9 

Atsakymas 133 

9 

Atsakymas 134 

9 

Atsakymas 135 

9 

Atsakymas 136 

9 

Atsakymas 137 

9 
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Atsakymas 138 

9 

Atsakymas 139 

9 

Atsakymas 140 

9 

Atsakymas 141 

9 

Atsakymas 142 

9 

Atsakymas 143 

9 

Atsakymas 144 

9 

Atsakymas 145 

9 

Atsakymas 146 

9 

Atsakymas 147 

9 

Atsakymas 148 

9 

Atsakymas 149 

9 

Atsakymas 150 

9 

Atsakymas 151 

9 

Atsakymas 152 

9 

Atsakymas 153 

9 

Atsakymas 154 

9 

Atsakymas 155 

9 

Atsakymas 156 

9 

Atsakymas 157 

9 
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Atsakymas 158 

9 

Atsakymas 159 

9 

Atsakymas 160 

9 

Atsakymas 161 

9 balai 

Atsakymas 162 

9 balai 

Atsakymas 163 

9 balai 

Atsakymas 164 

9 balai 

Atsakymas 165 

9,5 

Atsakymas 166 

as vertinu savo vaikodarbus 8balais.o mokyklai 9balus. 

Atsakymas 167 

Devynetas 

Atsakymas 168 

GERAI PATENKINAMAI LABAI GERAI 

Atsakymas 169 

iš 10 balų 8 balai, kad būtų kur tobulėti 

Atsakymas 170 

Mokyklos darbą vertinu 7-8 balais, kai kurios mokytojos yra tikrai stiprios, kai kurios dirba formaliai. Prasta situacija su anglų kalbos mokymu, 

nes per pamokas  mokytojos nepritaiko užduočių pagal mokinių amžių, kartais skiria užduotis neįveikiamas netgi 5-okams, negirdi tėvų 

nuomonės, jautresni vaikai skundžiasi galvos skausmu ar kitais negalavimais prieš anglų pamoką (dėl nerimo, streso)... galima ilgai ir daug 

rašyti, tik abejoju, ar kas pasikeis... 

Atsakymas 171 

Parašyčiau vaiko mokyklai 8 balus. 

Atsakymas 172 

penkiais 

Atsakymas 173 

Su pacia mokykla viskas gerai, nepatinka tik valgyklos teikiamas maistas, todel bendras balas butu 8. 

Atsakymas 174 

Vaika ivertincau 8 balais 

Atsakymas 175 

viskas gerai labai malonu kad mokote mano dukra 
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5 - Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Jūsų vaiko mokymosi pasiekimai? Įra&scaron;ykite 2-3 konkrečius pasiūlymus, ko 

&scaron;eima turėtų imtis ir ko pageidautumėte i&scaron; mokytojų. – 

Į šį klausimą atsakė 126 iš 187 respondentų 

Atsakymas 1 

1  Nedelsiant rasti kvalifikuotą anglų kalbos mokytoja, mokančia išaiškinti ir kreipianti dėmesį į tarimą. 2. Ugdyti mokinius siekti tikslų palaipsniui 

3. Įskiepyti mokiniamas kad žinios - brangiausias turtas, ir pagrindinis užsėmimas yra žinių kaupimas ir jų pritaikymas. 

Atsakymas 2 

1) Daugiau dirbti namuose su vaiku 2) Norėtųsi,kad mokiniai gautų ne tik pastabų, bet ir pagyrimų 

Atsakymas 3 

1) Reikalinga mokytojos tolerancija vaikui; 2) Tėvai turi pastoviai kontruoliuoti savo vaiką. 

Atsakymas 4 

1. Glaudesnio bendradarbiavimo - pedagogų ir tėvų. 2. Mažiau netradicinių dienų, kurios užima pamokų laiką. 

Atsakymas 5 

1. Klasės ir auklėtojos veikla esame visiškai patenkinti ir mokymo(si) rezultatai mus tenkina bei džiugina. 2. Galbūt reiktų labiau atkreipti dėmesį 

į užklasinę veiklą, nes ne visi būreliai vyksta pagal numatytą tvarkaraštį ar išvis vyksta. 

Atsakymas 6 

1. Pašalint "Kretingos maistą". Šilto maisto nepavalgymas pietums  kenkia ne tik smegenų veiklai, bet ir visai vaiko sveikatai. 2. Mokytojai 

priekaištų neturime. 3. Šeimoje turėtų būti griežtesnis poilsio režimas. 

Atsakymas 7 

1. Tėvai turėtų daugiau dėmesio skirti savo vaikams.  2. Vaiko laisvalaikis neturėtų būti televizorius ar kompiuteris, nes jie apkrauna vaikų 

smegenis. 

Atsakymas 8 

1.Antram pusmečiui ,jeigu tik yra galimybė,siūlyčiau pakoreguoti mūsų 2b klasės pamokų tvarkaraštį,nes pačios rimčiausios pamokos sustatytos 

į dvi dienas.Net ir kuprinė tas dvi dienas būna labai sunki.2.Šeimoje turėtume daugiau laiko skirti pamokų ruošimui ir jų tikrinimui,nes kai kada 

pritrūksta laiko[būreliai,užklasinė veikla ir kitos aplinkybės] 

Atsakymas 9 

1.Kad gerėtų vaiko mokymosi pasiekimai, reikėtų mažinti mokykloje organizuojamų renginių kiekį, kurie blaško susikaupimą mokslui. 

2.Mokytojai atiduoda viską mokinių gerovei, tačiau būtų geriau, kad ir jiems liktų daugiau laiko ruoštis pamokoms, o ne renginių organizavimui. 

Atsakymas 10 

1.mokinio skatinimas pamokoje siekti gerensių rezultatų 2.per griežtas mokinių vertinimas (l.gerai, gerai, patenkinamai, nepatenkinamai) 

3.mokymosi motyvacijos skatinimas giriant (ar pakanka pagirti 2 kartus per metus?) 

Atsakymas 11 

1.Šeima turėtų skirti daugiau laiko vaikui(mokant, padedant daryti namų darbus). 

Atsakymas 12 

1.Skatinti vaika paciam save vertinti. 2. Duoti vaikui uzduociu, skatinanciu ieskoti, sisteminti, analizuoti. 

Atsakymas 13 

1.skatinti vaikus nebijoti perklausti,kad mokytoja paaiskintu ,jeigu vaikas uzduoties nesuprato,dar karta,(be pasisaipimu is mokytojos puses). 

2.vaikus kurie mokosi silpniau reiktu sudominti,,galima zaidimo ,ar kazkokio paskatinimo forma,tarkim pagirti,uz dedamas pastangas,,. 

Atsakymas 14 

1.Tėvai turėtų mažiau dirbti,ilgesnius vakarus praleisti su vaiku. 2.Labiau sureikšminti įvertinimą,kad vaikas labiau norėtų siekti gerų įvertinimų. 

Atsakymas 15 

aiskinti ir padeti jei vaikas nesupranta,tikrinti namu darbus. 
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Atsakymas 16 

aktyviau dirbti namuose suvaikais 

Atsakymas 17 

Apžvelgti naujoves ne per vieną pamoką, reikėtų bent jau kelias išeilės pamokas apie tai šnekėti,galbūt,net savaite. Norėtusi, kad elektorniniam 

dienyne, būtų aprašyta asmeniškai, kiekvienam vaikui, kas negerai, kur reikia pasistengti. 

Atsakymas 18 

As dziaugiuosi savo vaiko pasiekimais.Esam patenkinti mokytojos darbu! 

Atsakymas 19 

Aš esu patenkintas savo vaiko pasiekimais, mokytojai viską daro gerai. Geras mokymasis- tai mokinių, mokytojų ir tėvų bendras rezultatas. 

Atsakymas 20 

As noreciau,kad butu daugiau uzsenio kalbos.As noreciau ,kad butu daugiau bureliu. 

Atsakymas 21 

atsakingumas,gerumas patikimumas 

Atsakymas 22 

bendravimas, atsakingumas ,demesys 

Atsakymas 23 

Daugiau bendravimo, tolerancijos, atsizvelgimo i vaiko poreikius. 

Atsakymas 24 

daugiau demesio skirti atidumui dailyrasciui ir susikaupimui 

Atsakymas 25 

Daugiau demesio skirti konkrečiai problemai 

Atsakymas 26 

Daugiau dėmesio skirti mokinio atsakomybei už mokymąsi.Šeima turi domėti mokinio pasiekimais ir, esant reikalui, papildomai padirbėti 

namuose. 

Atsakymas 27 

Daugiau dėmesio skirti namų darbų ruošai. 

Atsakymas 28 

Daugiau dėmesio skirti vaikų mokymuisi, o mažiau veiklai, kuri tiesiogiai nesusijusi su mokslais. 

Atsakymas 29 

Daugiau dirbti su vaiku individualiai, skatinti jo motyvaciją mokslui, girti už pasiekimus. 

Atsakymas 30 

DAUGIAU KOMANDINIO DARBO, mažiau mokinių klasėse, 

Atsakymas 31 

daugiau kontroles is mokytoju ir tevu. 

Atsakymas 32 

daugiau laiko skirti pamokoms,skaitymui ir rasymui., 

Atsakymas 33 

Daugiau skaityti namuose,sudominti taip ,kad noretu mokintis. 

Atsakymas 34 

Daugiau skirti laiko patrijotiniam ugdymui. 
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Atsakymas 35 

Daugiau vaikams reikėtų perskaičius knygą ar tekstą papasakoti savais žodžiais. 

Atsakymas 36 

dirbti papildomai motyvuoti ir skatinti mokinius, didinti mokymosi motyvaciją 

Atsakymas 37 

dometis vaiko mokslais,tikrinti namu darbus,padeti jei ko nesupranta. 

Atsakymas 38 

EITI PO DU NAMO KAD VAIKAI NEVAIKCIOTU KUR NEREIKIA O EITU NAMO 

Atsakymas 39 

esame patenkinti mokymosi rezultatais, reikia dirbti ir patiems namuose su vaiku, ne vien tik  mokytoja mokykloj. galetu buti klaseje maziau 

mokiniu, kad daugiau demesio skirtu individualiai vaikui. 

Atsakymas 40 

Esu labai patenkinta savo vaiko pasiekimais.Dėkoju visoms mokytojoms už suteiktas žinias mano sūnui. 

Atsakymas 41 

Esu visiskai patenkinta savo vaiko pasiekimais, bei toje mokykloje dirbanciais mokytojais. 

Atsakymas 42 

Esu viskuo patenkinta ir pasiulymu neturiu. 

Atsakymas 43 

Gal reikėtų užduoti papildomų užduočių namuose? 

Atsakymas 44 

Griežtumas, kontrolė, iniciatyva iš tėvų. 

Atsakymas 45 

iš mokytojų pageidautume daugiau teikti informacijos tėvams,o ne tik vaikams (vaikai pamiršta ir t.t) 

Atsakymas 46 

kad isai daugiau pasitiketu savo jegoms 

Atsakymas 47 

kad tiksliau isaiskintu uzduotis tevai turetu daugiau skirt laiko vaiko mokymuisi 

Atsakymas 48 

kadangi pirma klasė, tai reiktų šeimai daugiau namie padirbėti papildomai, daugiau skirti vaikui dėmesio tiek rašymui, tiek skaitymui.Mokytojos 

pastangų manau kolkas užtenka.Gal daugiau namų darbų galėtų užduoti. 

Atsakymas 49 

kolkas nieko labai pasakyti negalim,kadangi vaikai lanko pirma klase.tevai turi padeti savo vaikams 

Atsakymas 50 

logopedes uzsiemimai 

Atsakymas 51 

Man labiau patiktų, kad klasėje būtų iki 10 mokinių, tada pradinukams mokytojas skirtų daugiau dėmesio individualiai. Mano manymu visiškai 

neverta vaikams nuo antros klasės duoti kažkokius "projektus", nes už juos tai daro tėvai. Nuo mano mokykomis laiko mažai kas keičiasi - vis 

dar vaikai farširuojami faktais, t.y. "žiniomis", tačiau nematau, kad ruoštų juos gyvenimui. Pavyzdys - mokosi decimetrus. Aš irgi mokiausi, tik 

niekada gyvenime dar neteko panaudoti, ir neteko sutikti žmogaus, kam to prireikė. O kaip siekti kompromiso - nieko nemokė mokykloje. 

Atsakymas 52 

man viskas tinka. 
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Atsakymas 53 

Manau reiketu papildomo darbo tame moksle ,kureme sunkiau sekasi vaikui.Tai galetu buti papildomos uzduotys,darbai ir t.t. 

Atsakymas 54 

Mano vaiko mokymosi pasiekimais esu kol kas patenkintas, o tai reiskia, kad mokytojai gerai atlieka savo darba  perteikiant mokslo ir 

asmenines zinias vaikams. 

Atsakymas 55 

Mažiau renginių pamokų metu. 

Atsakymas 56 

Mažiau užklasinės veiklos,o daugiau mokslo 

Atsakymas 57 

mažinti mokinių skaičių klasėje 

Atsakymas 58 

Mes esame patenkinti vaiko mokymosi pasiekimais.. 

Atsakymas 59 

Mokykla galetu deti maziau pastangu savo ivaizdzio formavimui.Tokiu atveju,tiek mokytojai,tiek mokiniai pasijustu laisviau. 

Atsakymas 60 

Mokykla pirmiausiai turėtų peržiūrėti pusmečių(3,9)įvertinimus. Rekomenduoju  padaryti kaip ir visose rajono mokyklose, nes šiuo metu jūsų 

įvertinimai skiresi nuo kitų mokyklų.Geriau besimokantys mokiniai nemotyvuojami geriau mokytis.Labai gaila. 

Atsakymas 61 

Mokykla turėtų daugiau naudoti  šiuolaikiškas mokymo priemones, mokymo metodus, pritaikyti juos konkrečioms vaikų grupėms- 

stipresniesiems matematikoje skirti daugiau įvairesnių, loginį mąstymą skatinančių uždavinių.Stipresniesiems lietuvių kalboje - skirti papildomas 

užduotis.Ir atvirkščiai - silpnesniesiems kokio nos dalyko srityje pastoviai tobulinti silpnesnes mokymosi spragas.Šeima pati turi papildomai 

lavinti vaiką, atsižvelgdama iš kurio dalyko vaikas turi mokymosi spragų, konsultuodamasi su pačiu mokytoju. 

Atsakymas 62 

Mokymosi motyvacijos sitprinimas  papildomas darbas  mokymos turinio diferencijavimas ir individualizavimas   mokinio pažangos matavimas 

Atsakymas 63 

mokytojai,butent uzsienio kalbos,turetu jau nuo pirmu mokymo metu reikalauti is vaiku atsiskaityti.nes zodzius reikia ismokti,bet mokytojai 

asiskaityti nereikia. 

Atsakymas 64 

mokytojas ne visada suprantamai išaiškina temą-tai matosi iš klasėje atliktų užduočių.Yra gana dažni mokinių testavimai ir griežti jų 

vertinimai,dėl to vaikai jaučia nuolatinę įtampą. Manau,jog atskiroms temoms įsisavinti skiriama per mažai laiko. 

Atsakymas 65 

Motyvacijos kėlimas, kultūros tarp bendraklasių, diskriminacijos mažinimas Iš mokytojo- požiūrio į mokinį pakeitimą ir galvojimą ką šneka su 

vaiku 

Atsakymas 66 

Motyvuoti ji mokytis,padeti ismokti.visa tai galima padaryti kartu bendradarbiaujant. 

Atsakymas 67 

mums kliuna tik vaiko lietuviu kalbos rasyba,mokytoja ir pats vaikas daro viska,stengiasi,tiesiog jam nesiseka,todel namuose imames 

papildomai rasyti diktantus. 

Atsakymas 68 

mus tenkina viskas. 

Atsakymas 69 
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mus viskas tenkina. mokytojos stengiasi. 

Atsakymas 70 

Musu mokytoa yra labai stipri ir gera,tad neturiu jokiu pageidavimu. 

Atsakymas 71 

Ne tiek iš mokytojos, kiek iš mokyklos. Manau, kad klasėje per daug mokinių. Norint, kad darbas klasėje būtų efektyvus, turėtų būti mažiau 

mokinių. Nesusikaupia mokiniai, mokytojai taip pat sudėtinga. Mokykloje nėra normalios sporto salės. 

Atsakymas 72 

nebutu tik sausa teorija, reiktu idomiu pavyzdziu 

Atsakymas 73 

neturiu pasiulymu 

Atsakymas 74 

Neturiu pasiulymu 

Atsakymas 75 

nezinau 

Atsakymas 76 

nezinau 

Atsakymas 77 

nezinau viskas gerai 

Atsakymas 78 

noriu kad mokitusi matematikos.letuviu.ir anglu 

Atsakymas 79 

noriu kad vaikai nebutu apkrauti namu darbais,nes amzinai sedi prie mokslu.mes  atidirbam ir sedim namie ilsimes,o vaikai,mokykloi dirba ir dar 

papildomai namie,per prievarta.jie negauna poilsio smegenim. 

Atsakymas 80 

Pačio mokinio disesnių pastangų. 

Atsakymas 81 

padeti savo vaikui atlikti namu darbus, bendrauti su juo 

Atsakymas 82 

Pageidavimu neturiu, viskas tinka. 

Atsakymas 83 

Papildomos užduotys silpniau besimokantiems vaikams. Fakultatyvai, papildomos pamokos. Greitas reagavimas, bendradarbiavimas kuomet 

vaikui nesiseka. 

Atsakymas 84 

Pasiūlymų neturiu. 

Atsakymas 85 

pastovus bendradarbiavimas, pastovūs darbo rezultatų aptarimai,bendras tiklsų ir uždavinių formulavimas 

Atsakymas 86 

Pernelyg sudėtingas klausimas. Kaip atpažinti, jog jie gerėja? Pažymiai tam aiškiai netinka. 

Atsakymas 87 

prižiūrėti savo vaiką. 
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Atsakymas 88 

Reikėtų daugiau knygų skaityti 

Atsakymas 89 

reiketu daugiau laiko namuose skirti vaiko pamokoms ir bendravimui.mokykla manau padaro viska,kas jos galioje 

Atsakymas 90 

reiktu grieztumo,daugiau supratingumo ir savirankiskumo. 

Atsakymas 91 

reiktu mokytojai papildomu valandu skirti darbui su silpnesniais vaikais 

Atsakymas 92 

reiktu vaikam daugiau issaiskinti per pamokas o ne namu darbam viskas uzdeti nes ira dalyku kurie gryze praso paaiskinti nesuprate patys ka 

mokykloje prase mokytoja mazai dirbama su vaikais 

Atsakymas 93 

riboti su kompiuteriu laiką. 

Atsakymas 94 

savarankiškų darbų daugiau. 

Atsakymas 95 

seima - daugiau skirt laiko vaikams,o mokytojams,daugiau kantrybes ir pakantumo 

Atsakymas 96 

Šeima turėtų skirti daugiau dėmesio mokinio savarankiškumo ugdymui. Tėvai aktyviai bendradarbiauti su mokytojais, lankytis tėvų dienose ir 

susirinkimuose. 

Atsakymas 97 

Šeima turėtų suvienodinti reikalavimus, t.y. kokie yra mokykloje, tokie turi būti ir namuose.  Bendradarbiauti (su mokytojais), domėtis (mokyklos, 

klasės, mokinio veikla), padrąsinti. 

Atsakymas 98 

Seima turi gilintis i vaiko mokymasi,kad pasiektu geru rezultatu. 

Atsakymas 99 

Seima turi prisimti daugiau atsakomybės už savo vaiką. Mokytojai turi mylėti vaikus. 

Atsakymas 100 

seima turi rūpintis savo vaiku. Mokytojai nuoširdžiai dirba savo darbą. 

Atsakymas 101 

Šeimoje pirmiausia, turi būti skiriamas laikas ir dėmesys namų darbams. Jei yra sutarimas, kad mokiniai nesineštų mobiliųjų telefonų (ar bent 

nesinaudotų pamokų metu), tai ir reikia šio susitarimo laikytis (tėvai į tai numoja ranka).Daugiau bendruomenės renginių, klasės mokinių-tėvų-

mokytojos išvykų ar panašiai. Mokytojai turi keistis kartu su vaikais, turi domėtis, kuo ypatinga ši karta, kokius naujus mokymo metodus taikyti, 

išlaikyti pusiausvyrą tarp disciplinos ir rūpinimosi vaiko savijauta klasėje. 

Atsakymas 102 

Šeimoje tėvai turi kontroliuoti vaiką. Mokykloje mokytojai. 

Atsakymas 103 

Šeimoje: 1. Nuolat kontroliuoti, kaip vaikas ruošia namų darbus. Jei ko nesupranta, padėti jam. 2. Papildomai paaiškinti tas temas, kurios yra 

sunkesnės.  Mokytojai ir taip daro viską , ko reikia , kad didėtų vaikų mokymosi motyvacija. 

Atsakymas 104 

šeimos ir mokyklos glaudus bendradarbiavimas. siektini bendri tikslai. 
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Atsakymas 105 

šiuo metu nėra pasiūlymų 

Atsakymas 106 

Skatinti daugiau dirbti grupemis 

Atsakymas 107 

skirti daugiau demesio mokymuisi,paaiskinti suprantamu budu. 

Atsakymas 108 

Skirti daugiau laiko individualiam mokymui. 

Atsakymas 109 

Skirti daugiau laiko pamokų ruošai kartu su vaiku. Mokytojos darbu esu visiškai patenkinta. 

Atsakymas 110 

skirti vaikui demesio namuose,namu darbams 

Atsakymas 111 

Su vaiku daugiau dirbtu jai mato kad jam kaskas nesiseka 

Atsakymas 112 

Sudominti vaiką dėstomu dalyku, analizuoti gerus pavyzdžius ir pasiekimus, tėvai turi skiepyti vaikams žingeidumą ir smalsumą savo pačių 

pavyzdžiais. 

Atsakymas 113 

svarbu ,  kad būtų  tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas 

Atsakymas 114 

Tėvai turėtų vaikams skirti daugiau laiko su papildomom užduotim. Mokytoja su vaikais puikiai dirba 

Atsakymas 115 

Tevai turi buti nuosirdus su mokytoju. Bendradarbiauti su mokytoju. Ieskoti geriausio vaiko atzvilgiu. Nes vaikas buna vienoks klaseje, kitoks 

namuose. 

Atsakymas 116 

Tėvai: 1 . Esant galimybėms daugiau skatinti vaiko sąvarankiškumą ir norą siekti tikso ir rezultato. Mokytojai: 1. Būti labiau tolerantiškiems 

vaikams- vaikai yra asmenybės, jie turi savo nuomonę, požiūrį, deja vis dar daugelis mokytojų atsinešę "sovietinį" mokymą, nesuvokia tikrojo 

mokinio ir mokytojo sąryšio. 

Atsakymas 117 

truksta individualaus paaiskinimo jei vaikas nesupranta uzduoties ar temos. Anglu kalbos pamokose truksta tarimo mokymosi, tai tenka aiskinti 

namie. 

Atsakymas 118 

Turbūt tai sunkiai įgyvendinama didelėse klasėse ir įtemtų programų siekime, bet norėtųsi diferencijuoto mokymosi: gabesni vaikai nuobodžiauja 

laukdami kol silpniau besimokantys atlieka užduotis, mažėja motyvacija. 

Atsakymas 119 

turetu buti ne tokia griezta vertinimo sistema; uzsienio kalba turi buti nuo 5 kalses; 

Atsakymas 120 

Užsienio kalbos žinių tobulinimas Užsienio kalbos tarmi įgūdžių tobulinimas Maitinimas valgykloje, kad kaina atitiktų kokybę 

Atsakymas 121 

Vaiko issiblaskymas pamoku metu. 

Atsakymas 122 
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Viskas gerai,nieko netruksta.tik siek tiek laiko teveliams kad padeti vaikui daugiau skaityti. 

Atsakymas 123 

Viskas puiku. Mokyklos personalas, su kuriuo tenka bendrauti, yra atsakingas, reiklus ir kūrybingas. 

Atsakymas 124 

Viskas tenkina. 

Atsakymas 125 

viskuo patenkinti 

Atsakymas 126 

visų pirma vaikas pats turi norėti mokintis, antra, reikia motyvuoti ir skatinti 
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Paaiškinimai ir nurodymai, kaip įvertinti 

 

Ataskaitos dalys 

Rezultatų ataskaita struktūruota pagal klausimų tipus. 

Iš pradžių rodomi klausimų su atsakymų skale rezultatai, 
po to - klausimų su vienu pasirenkamu atsakymu 
rezultatai ir atsakymai į atvirus klausimus (jei tokių buvo). 

Klausimų eilės tvarka rezultatų ataskaitoje dėl to gali 
nesutapti su klausimų eilės tvarka klausimyne. 

 

Klausimų tipai 

Klausimai su atsakymų skale 

Klausimuose su atsakymų skale respondentai pateikia 
atsakymą apie teiginius skalėje nuo 1 iki 4 (pvz. 
1="teiginys neteisingas", 4="teiginys teisingas"). 

Priklauosmai nuo klausimyno gali būti viena atsakymų 
skiltis (kokybės vertinimas) arba dvi atsakymų skiltys 
(kokybės vertinimas ir poreikis keistis). 

 
Klausimai su vienu pasirinkimu arba 
keliais pasirinkimais 

Klausimuose su vienu pasirinkimo variantu galimi įvairūs 
atsakymai, iš kurių respondentai gali pasirinkti vieną (ir tik 
vieną). 

Klausimuose su keliais atsakymų variantais respondentai 
gali pasirinkti kelis atsakymus. 

Galima naudoti abu klausimų tipus, norint įvertinti 
apklausos rezultatus pagal esančias kategorijas. 

 
Atviri klausimai 

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

 

Sąvokos, simboliai, 

sutrumpinimai 

Ø (Vidutinė reikšmė) 

Klausimuose su atsakymų skale ši vertė atspindi pateiktų 
klausimų vidutinę vertę (vidurkį). Skalėje nuo 1 iki 4 vertė 
2,5 reiškia neutralią vertę. 

 
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 100 procentų. Praktiškai ši 
vertė dėl apvalinimo netikslumų gali būti šiek tiek 
aukštesnė ar žemesnė. 
 

 PA (Pateikti atsakymai) 

Asmenų, pateikusių atsakymą į klausimą, skaičius. 

Neįskaičiuoti tie asmenys, kurie pasirinko atsakymo 
variantą "Nėra duomenų". 

Dalinėse ataskaitose reikšmė PA rodo tų respondentų 
skaičių, kurie atitinka nurodytus kriterijus ir kurie taip pat 
pateikė atsakymą į klausimą. Jei PA reikšmė yra mažesnė 
negu 10, dėl duomenų apsaugos rezultatai nebus rodomi, 
kad būtų užtikrintas responentų anonimiškumas. 

 
ND (Nėra duomenų) 

Asmenų, pasirinkusių variantą "Nėra duomenų", skaičius 

 
3–4 

Respondentų dalis (procentais), kurie klausime su 
atsakymų skale pasirinko atsakymą 3 arba 4. 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. Ryškėja 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 2,5, 
traktuotinos kaip pozityvios, o žemesnės nei 2,5, kaip 
negatyvios. 

Respondentų, kurie pasirinko vieną iš teigiamų atsakymų 
(3–4), 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 2,5, signalizuoja 
apie reikšmingą poreikį keistis. 

Respondentų, 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 

Čia rasite daugiau patarimų, kaip vertinti gautus rezultatus 
ir kaip į rezultatų aptarimą įtraukti visas suinteresuotas 
puses. 

http://www.iqesonline.lt/ivertinimopatarimai 
 

 


