
ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 NMVA   mokinių apklausų  Mk14  2017 m. , 2018 m. rezultatų lyginamoji analizė: 

 

              (...) – tais metais nebuvo viena iš penkių įvardintųjų aukščiausiųjų ar žemiausiųjų verčių 

    Aukščiausios vertės 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 

 

Pokytis 

(palyginimas) 

 

Vertė 

2018 

m. 

2017 

m. 

1. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems 

Augantis 

 

3,5 3,2 

2. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės Augantis 

 

3,5 3,2 

3. Per  paskutinius 2  mėnesius iš manęs niekas nesijuokė, 

nesišaipė 

Augantis 3,4 3,2 

4. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai 

atsakyti 

Augantis 

 

3,4 3,1 

5. Man yra svarbu mokytis Stabilus 3,4 3,4 

6. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje 

pamokoje mokoma kelių dalykų 
       - 

 

3,5 (...) 

 

Žemiausios vertės: 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis 

 

Pokytis 

(palyginimas) 

Vertė  

2018 

m. 

2017 

m. 

1. Į mokyklą einu su džiaugsmu Augantis 3,1 2,9 

2. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir 

žingsnius jiems pasiekti 

Pozityviai 

augantis 

3,2 3,1 

3. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 

sunkumo užduotis 

 

Augantis 

3,3 2,9 

4. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų 

naudingas tik popamokinėje veikloje, projektuose, bet ne 

pamokose - 

3,0 (...) 

5. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos) 

pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, 

prancūzų) kalba, noriai eičiau į tokias pamokas 

- 3,1 (...) 

 

Išvados: 

 Grįžusių klausimynų kvota 100%. 2018 m. apklausoje dalyvavo dviem mokiniais daugiau nei 

2017 m.  Apklausoje dalyvavo: vaikinų - 53%,  merginų - 47%. Mokosi: labai gerai - 10%, gerai - 

41%, vidutiniškai - 34%, patenkinamai - 13%, silpnai - 1%. 

 

1. Džiugu, kad  ženkliai pagerėjo: 

1.1.  žemiausių verčių rodikliai: „Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo 

užduotis“ (+0,4) ir „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ (+0,3); 

1.2.  aukščiausių verčių rodikliai: „Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni 

kitiems“ (+0,3), „Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės“ (+0,3), „Aš nebijau pamokose bandyti, 

daryti klaidų ar neteisingai atsakyti“ (+0,3). 

2. Aukščiausių ir žemiausių rodiklių vertė nei viena nesumažėjo, viena - liko stabili, kitos – 

pagerėjo. 

3. Visos žemiausios vertės 2017, 2018 m. yra gana aukštos; žemiausia vertė 3,0. 

 

 



Rekomendacijos:  

1. Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimo metu analizuoti ir reflektuoti 

NMVA apklausos Mk14 rezultatus atkreipiant dėmesį rodiklio „Su mokytoju planuojame mano 

mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti“ gerinimui. 

2. Klasių vadovams supažindinti  mokinių tėvus  su NMVA Mk14 apklausų rezultatais.  

 

______________________________  

 

Parengė Pranciškus Viršilas, veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkas 

(el. p. pranciskusvirsilas@kintumokykla.lt)             


