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Anotacija
Jūs atlikote internetinę apklausą ir norite išanalizuoti gautus rezultatus. Ataskaitoje, kurią atsisiuntėte iš vertinimo centro, rasite statistinius duomenis bei grafikus,
kuriuose pavaizduoti apklausos rezultatai.
Šioje instrukcijoje rasite naudingų patarimų, kaip suprasti ataskaitoje pateiktą informaciją, bei nurodymus, kaip interpretuoti ir vertinti duomenis bei į šiuos procesus įtraukti visas suinteresuotas puses.
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1

Skaitome rezultatų ataskaitą


Kokybės vertinimas. Vidutinė vertė, lygi 2.5, yra neutrali vertė. Taigi vertinant
kokybę, vidutinės vertės, didesnės nei 2.5, reiškia, kad kokybė įvertinta teigiamai, o ţemesnės – kad kokybė įvertinta neigiamai.



Respondentų, kurie pasirinko įvertinimus 3 arba 4, skaičiaus procentinė išraiška rodo, kurie teiginiai apie veiklos kokybę yra vertinami palyginti gerai, o
kurie – prasčiau. Atsiţvelgiant į konkretaus teiginio vertinimą, vertėtų išsiaiškinti respondentų poţiūrį į tai, kada bus galima kalbėti apie pozityvesnius situacijos vertinimus.



Pateiktų atsakymų pasiskirstymas rodo, ar labai skiriasi respondentų atsakymai. Kuo maţiau varijuoja atsakymai, tuo tiksliau vidutinė vertė atspindi
pasiskirstymą. Jei atsakymai labai „išsibarstę“, turėtų būti analizuojama,
kodėl taip įvyko.

2

Rezultatų vertinimo eiga

2.1

Įsivertinimo grupės pasirengimas pradiniam rezultatų interpretavimui
Pradinis apklausos rezultatų interpretaimas vykdomas įsivertinimo grupėje
Interpretavimas įsivertinimo grupėje svarbus todėl, kad būtų nutarta, kaip apie
gautus rezultatus turėtų būti informuojami suinteresuoti asmenys ir kaip duomenis turėtų būti analizuojami ir interpretuojmi mokyklos bendruomenėje. Įsivertinimo grupės nariai diskusijai gali pasitelkti ţemiau pateiktus klausimus.
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Klausimai, kurie padės interpretuoti apklausos rezultatus
 Rezultatų reikšmingumas: Ką gauti rezultatai sako atskiriems asmenims, asmenų grupėms (pvz., to paties dalyko mokytojams arba klasių auklėtojams),
visai mokyklos bendruomenei (mokiniams, mokytojams, tėvams). Ką gauti rezultatai sako asmeniškai man, kaip dalyko mokytojui, ir mano mokiniams? Ką
gauti rezultatai galėtų reikšti mokyklos vadovams?

 Sąsajos su turima patirtimi ir kitais duomenų šaltiniais: Ar tikėjausi tokių rezultatų? Ar jie patvirtino mano turimą nuomonę šiuo konkrečiu klausimu? Ar rezultatai mane nustebino, ar suglumino? Ar yra kitų duomenų šaltinių, kurie
patvirtina gautus rezultatus? Į kokią problemą turėtume gilintis? Ko rezultatai
neatskleidţia?

 Rezultatų sąryšingumas ir galimos to priežastys: Ar galima įţvelgti sąryšingumą tarp atskirų rezultatų? Kaip galima paaiškinti išryškėjusius privalumus ir
trūkumus? Kaip lakoniškai apibūdinti mūsų mokyklos veiklos kokybę?

 Esminiai teiginiai: Kurie rezultatai, mūsų nuomone, laikytini svarbiausiais?
Pavyzdţiui, „Dauguma mokytojų pritarė teiginiui, kad …“, „Didţiausi mokyklos
privalumai yra …“, „Didţioji dauguma tėvų pareiškė nepasitenkinimą dėl uţduodamų namų darbų“ ir pan.

 Pirmosios išvados: Ar iš turimų rezultatų jau galima daryti išvadas? Imtis
priemonių situacijai tobulinti? Formuluoti idėjas tolimesnėms apklausoms?
Reikšti susirūpinimą? Į kokius dalykus reiktų sutelkti ypatingą dėmesį?

 Priemonės: Kokias išvadas padarėme? Kokius tikslus kelsime? Kokiomis
priemonėmis įgyvendisime šiuos tikslus? Kiek laiko mums prireiks? Kokius
ţingsnius planuosime? Kas atliks kokią uţduotį?
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2.2

Suinteresuotų pusių informavimas, analizė ir interpretavimas
Įsivertinimo grupė suformuluoja diskusinius klausimus rezultatų refleksijai įvairioms suinteresuotų asmenų grupėms.
Atsiţvelgiant į apklausos tikslą, rezultatai aptariami su visomis suinteresuotomis
pusėmis (metodinėse grupėse, klasių auklėtojų susirinkimuose, mokyklos taryboje, klasių seniūnų taryboje, tėvų komitetuose ir pan.).
Pagrindinis klausimas refleksijai:

 „Ką reiškia, kad gavome būtent tokius apklausos rezultatus?“

Vertinimo formos
Yra keli būdai, kaip suinteresuotas puses informuoti apie gautus rezultatus ir kaip
juos analizuoti ir interpretuoti mokyklos bendruomenėje. Pasirinktas būdas turėtų
atspindėti apklausos kontekstą ir pobūdį.
Kompleksinės apklausos,
kuriose dalyvauja visa mokykla arba didţioji mokyklos bendruomenės dalis



Rezultatų aptarimas maţesnėse struktūrinėse grupėse (pvz. metodinėje
grupėje)



Rezultatų aptarimas specialiai organizuotame mokyklos bendruomenės seminare, kuris gali trukti pusę dienos ar visą dieną.

Mažesnės apimties apklausos,
pavyzdţiui, įgyvendinant tam tikrą projektą ar vykdant tam tikrą programą



Rezultatus vertina projektinė grupė ar programos vykdytojai

Informacijos pateikimas suinteresuotoms grupėms
Būtų geriausia, jei atstovai iš visų suinteresuotų grupių būtų įtraukti į įsivertinimo
grupės darbą: tuomet informacija visus pasiektų trumpiausiu ir patikimu komunikaciniu kanalu. Tačiau daţniausiai nutinka taip, kad apie gautus apklausos rezultatus suinteresuotas puses reikia informuoti atskirai.
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Tokiu atveju būtų tikslinga, jei įsivertinimo grupės atstovas ar atstovai



parašytų rezultatų ataskaitos įvadą su komentarais,



nurodytų įdomiausius rezultatus (pvz., išryškėjusius privalumus, ypatingą kaitos poreikį, atsakymų pasiskirstymą, mokytojų ir mokinių poţiūrių skirtumus ir
pan.),



pristatytų esmines išvadas ar esminius teiginius apie apklausą, kurias padarė
įsivertinimo grupė (ţr. papildomus klausimus p. 4),



būtų visada pasirengę pakonsultuoti suinteresuotus asmenis.

Šiame etape labai svarbu suformuluoti taisykles, reglamentuojančias, kaip elgtis
su gautais duomenimis, ir jų laikytis (pvz., duomenų saugumas; anonimiškumas ir
pan.).

Svarbus nurodymas dėl atsakymų į atvirus klausimus vertinimo
Jei apklausoje buvo uţduoti atviri klausimai, gali nutikti taip, kad kai kurie atsakymai bus susiję su konkrečiais mokytojais (pvz., mokytojas Vardenis Pavardenis). Įsivertinimo grupė privalėtų taip reziumuoti atsakymus, kad rezultatų ataskaitoje būtų uţtikrintas bet kokių asmenų anonimiškumas. Tai būtina, siekiant
apsaugoti ir paminėtus asmenis, ir juos minėjusius respondentus. Be to, formuluoti teiginius reikėtų taip, kad nebūtų jokių uţuominų apie atsakymuose minimus
asmenis.
Tai sąţiningos ir proaktyvios praktikos pavyzdys, kitaip tariant, mokykloje turėtų
būti sutarta dėl taisyklių, kaip yra nagrinėjami nusiskundimai ar išsakyti veiklos
kokybės trūkumai. Viena iš taisyklių galėtų būti tokia: jei apklausos metu
pareiškiami itin gausūs ar negatyvūs atsiliepimai apie vieną ar kitą mokytoją, apie
tai turi būti informuojamas konkretus mokytojas ir mokyklos vadovas.Tai suteiktų
galimybę į susiklosčiusią situaciją paţvelgti iš kitos perspektyvos: pavyzdţiui, organizuoti pokalbį su tėvais, mokytoju ir mokyklos vadovu. Gali paaiškėti, kad pateikti vertinimai neatitinka tikrovės (tuomet “pavojų” reikėtų atšaukti). Jei visgi
paaiškėtų, kad pateikti vertinimai yra teisingi, reikų ieškoti problemos sprendimo
galimybių.

Skirtumai tarp rezultatų ir tikrovės
Reflektuojant apklausos rezultatus, grupės remiasi nuostata, kad surinkti duomenys deramai atspindi mokyklinę tikrovę vienu ar kitu klausimu. Jei skirtumai tarp
gautų rezultatų ir kasdienybės vis dėlto atrodo akivaizdūs, grupė tikrina hipotezes, kodėl tokie skirtumai išryškėjo. Siūloma analizuoti tokias hipotezes:



ligšiolinė situacija buvo suvokta neadekvačiai, o apklausos metu gauti duomenys yra teisingi;



padaryta klaidų, renkant duomenis: dviprasmiškai suformuluoti ar neteisingai
suprasti klausimai;



Apklausos dalyviai tyčia pateikė nesąţiningus atsakymus, nes yra tiesiogiai
susiję su tam tikra situacija, kurios atţvilgiu jie yra nusiteikę negatyviai.
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2.3

Įţvalgų formulavimas
Įsivertinimo grupė surenka išvadas, kurias pateikia suinteresuotos pusės, ir jas
praplečia.
Suinteresuotos pusės formuluoja savo specifines įţvalgas. Įsivertinimo grupė gali
pateikti papildomų klausimų. Ţemiau pateikti orientaciniai klausimai padės
situaciją įvertinti išsamiau.

Papildomi klausimai, padėsiantys susisteminti išvadas
 Ką man asmeniškai reiškia apklausos rezultatai?
 Ką apklausos rezultatai reiškia kiekvienam iš mūsų (mokytojui, mokiniui,
tėvams)?

 Ką apklausos rezultatai reiškia tam tikroms asmenų grupėms (mokyklos vadovams, tam tikro dalyko mokytojams, metodinei tarybai ir pan.)?

 Ką apklausos rezultatai reiškia kitiems asmenims (atskiriems mokytojams,
klasėms, klasių auklėtojams, mokyklos tarybai ir pan.)?

 Ką apklausos rezultatai reiškia visai mokyklos bendruomenei?
 Ką rezultatai reiškia mokyklos socialiniams partneriams?
Suinteresuotų asmenų įţvalgas įsivertinimo grupė turėtų susisteminti, idant būtų
galima padaryti išvadas ir formuluoti rekomendacijas tolimesnei veiklai.IQES –
Band 1 :

2.4

Sutarimas dėl išvadų
Įsivertinimo grupė formuluoja pasiūlymus ir teikia juos viešai diskusijai.
Visos pateiktos įţvalgos apibendrinamos. Įsivertinimo grupė daţniausiai susiduria
su situacija, kad skirtingos suinteresuotos pusės, analizavusios duomenis, padarė prieštaringas išvadas. Kad apklausos išvados būtų pagrįstos, būtina priimti
vieningą sprendimą, nes praktika rodo, kad nutarimai, dėl kurių nesusitaria mokyklos bendruomenės nariai, nebūna įgyvendinami.
Siekiant, kad priimti nutarimai būtų įgyvendinti, svarbu išvadas suderinti su visais
asmenimis, kurie yra su jomis susiję. Jei bus priimtas vieningas nutarimas, yra tikimybė, kad situacija keisis į gerąją pusę.
Todėl pasiūlymus dėl poreikio keistis turi priimti tie asmenys, kurie su būsimais
pokyčiais susiję labiausiai. Jei kalbama apie kompleksinius pedagoginius ar
struktūrinius pokyčius mokykloje, svarbu juos aptarti su suinteresuotais asmenimis dar prieš vykstant viešam rezultatų aptarimui.
Mokyklos bendruomenėje pristatant apklausos rezultatus, būtina pakelbti apklausos tikslą, apklausos atlikimą, pristatyti jos rezultatus, pateikti išvadas, pasiūlyti
rekomendacijas, ką ir kodėl reikėtų keisti.
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2.5

Prioritetų nustatymas, priemonių pasirinkimas
Įsivertinimo grupė rūpinasi, kad būtų sudarytas prioritetų sąrašas ir pasirinktos
atitinkamos priemonės pokyčiams įgyvendinti.
Daţniausiai atlikus apklausą būna pateikiami keli pasiūlymai, ką mokyklos veikloje reikėtų keisti, todėl būtina nusistatyti prioritetus ir koncentruotis į esminius pokyčius.
Kriterijus, pagal kuriuos būtų pasirenkami pokyčiai, kiekviena mokykla turėtų pasirinkti savarankiškai.
Priimant sprendimus siūloma atsiţvelgti į tam tikrus siūlymus, kurių reikšmingumas pasitvirtino praktiškai. Paprasčiausias metodas – prioritetus pasirinkti balsuojant. Tuomet įvairūs siūlymai viešai paskelbiami, o balsavimo klausimas aiškiai suformuluojamas. Tačiau tokio klausimo formuluotė turi būti labai aiški, nes
nuo jos priklausys balsų pasiskirstymas. Pateikiame galimas tokio klausimo formuluotės pavyzdţių.

Klausimai, padėsiantys pasirinkti priemones
 Kurį pasiūlymą turėtume įgyvendinti pirmiausiai?
 Kuris pokytis yra svarbiausias mūsų mokyklai?
 Kuriam pokyčiui įgyvendinti skirčiau visas savo jėgas?
 Kurį pasiūlymą galima įgyvendinti greičiausiai/ lengviausiai?
 Kuris pokytis atneš daugiausia naudos mokiniams?
 Kokios pokyčio įgyvendinimo galimybės, turint omenyje reikalingus išteklius
(asmenų kompetencijas, finansinius išteklius ir pan.)?
Kiekvienas, turintis balsavimo teisę, gali savo balsą paskirstyti, pavyzdţiui, penkiems išvardintiems prioritetams. Balsavimą būtų galima organizuoti ir prieš aptarimą, išdalinant aptarimo dalyviams prioritetų sąrašą. Jei balsavimas vyktų prieš
aptarimą, daugiausia balsų gavęs prioritetas galėtų būti analizuojamas pirmiausiai.
Svarbu, kad su priimtu nutarimu būtų supaţindinti visi tie, kurie negalėjo dalyvauti
posėdyje arba nebuvo į jį pakviesti (mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai ir kt.).
Gerai parengtame komunikaciniame plane šie dalykai turėtų būti numatyti, taigi
įsivertinimo grupė turėtų informuoti tik kitus asmenis.
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2.6

Galutinės ataskaitos pateikimas
Įsivertinimo grupė (arba pranešimo rengėjų grupė) susistemina ir apibendrina
visą turimą informaciją ir parengia galutinę apklausos ataskaitą.
Paskutinis ţingsnis – „surišti“ visą turimą medţiagą į vientisą galutinę ataskaitą.
Galutinėje ataskaitoje turėtų būti tokios sudėtinės dalys.

Galutinės ataskaitos turinys


Įţanginis ţodis su padėka asmenims, organizavusiems apklausą ir dalyvavusiems joje.



Trumpai drūtai – svarbiausi apklausos rezultatai.



Apklausos tikslas.



Informacija apie respondentus, taikytą metodiką (įskaitant grįţusių klausimynų skaičių ir pan.)



Glaustai ir koncentruotai pateikti svarbiausi duomenys, uţtikrinant apklausos
dalyvių anonimiškumą (pvz., grafikas su vidutinėmis vertėmis, atsakymų pasiskirstymu).



Vertinamieji teiginiai apie privalumus ir trūkumus (pvz., „82 % apklaustų mokinių vertina projektinį mokymąsi kaip itin naudingą mokymosi būdą“ arba
„Gauta informacija leidţia daryti išvadą, kad svarankiškas mokymasis mūsų
mokykloje organizuojamas tinkamai“.)



Teiginiai apie tai, ką reikėtų puoselėti toliau (pvz., „išlaikyti pasiektą lygį“).



Teiginiai apie pokyčius, kuriuos sutarta įgyvendinti; veiklos optimizavimo galimybės



Pateiktos priemonės, kurių bus imtasi arba kurios dar bus aptariamos.
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Geros apklausos finalas – suformuluotos išvados ir galutinė ataskaita, pateikta
įvairioms suinteresuotoms pusėms. Idant galutinė ataskaita atlieptų iškeltą
apklausos tikslą ir suteiktų informaciją skirtingiems adresatams, būtina atkreipti
dėmesį į skirtingą galutinės ataskaitos paskirtį, nuo kurios priklausys jos rengimas
ir sudarymas.

Adresatai

Pranešimo tipas

Pranešimo paskirtis

Mokyklos vadovai

Įsivertinimo grupė parengia galutinę ataskaitą, kuri bus naudojama tik mokyklos viduje.

Įţvalgos ir rezultatai pateikti
koncentruotai. Galutinė
ataskaita skirta atsiskaitymui
mokyklos viduje.

Mokyklos taryba

Šios ataskaitos projektas teikiamas mokyklos vadovui ir tarybai,
siekiant sulaukti jų atsiliepimų.
Politikai, švietimo
skyriai, švietimo
prieţiūros specialistai

Mokyklos vadovas apie svarbiausius rezultatus informuoja
suinteresuotus asmenis uţ mokyklos ribų.

Galutinė ataskaita skirta atsiskaitymui uţ mokyklos ribų.

Respondentai
(pvz., tėvai ar mokiniai).

Glausta informacija apklausos
dalyviams ar mokyklos partneriams apie svarbiausius rezultatus ir pasirinktas priemones veikla tobulinti.

Gautine ataskaita siekiama
apie rezultatus informuoti
apklausos dalyvius ar socialinius partnerius; atsiskaitymui
uţ mokyklos ribų; viešiesiems
ryšiams plėtoti.

Priklausomai nuo
apklausos tikslo: kiti
mokyklos partneriai.

1 lentelė: Galutinė ataskaita, atlikus apklausą.
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