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Šioje instrukcijoje aprašyta kaip galite pasinaudoti Excel instrumentais iš IQES online
vertinimo centro. Naudodamiesi Microsoft Excel programa pritaikote klausimyną savo
reikmėms arba sukuriate naują klausimyną. Po to jį atspausdinate ir duodate užpildyti
mokiniams. Atsakymus suvedate vėl naudodamiesi Excel programa ir netrukus po to
gaunate įvertinimo aiškiai struktūruotą ataskaitą.
Prašome atkreipti dėmesį į šiuos nurodymus:
Excel klausimynu internetinės apklausos atlikti neįmanoma. Tam reikalinga būti
prisiregistravus iqesonline.lt ir turėti mokyklos vadovybei skirtas teises. Jei norėtumėte
daugiau sužinoti apie grįžtamąjį ryšį, rekomenduojame dokumentą „Mokinių grįžtamasis
ryšys: 8 žingsniai“, kurį rasite IQES bibliotekoje.
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1.

Klausimyno sukūrimas

Pamatinis dokumentas
Kaip pamatinį dokumentą naudokite klausimyną iš IQES online vertinimo centro.
Instrumentai sugrupuoti pagal šias temas (1 pav.):


Mokyklos kultūra



Ugdymas ir mokymasis



Pasiekimai



Pagalba mokiniui



Mokyklos strateginis valdymas

1 paveikslėlis
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Paspauskite ant vienos iš šių temų ir pamatysite egzistuojančių instrumentų sąrašą.
Jei paspausite instrumento pavadinimą, pamatysite su juo susijusią informaciją bei
papildomus dokumentus, kuriuos galite išsisaugoti (2 pav.).

2 paveikslėlis

Tuščių klausimynų pavyzdžiai
Šalia jau parengtų klausimynų temoje „Pamoka ir mokymasis“ rasite tuščių
klausimynų pavyzdžių (3 pav.). Galite pasirinkti vieną iš keturių skirtingos apimties
klausimynų (12, 20, 40 ir 60 klausimų).
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3 paveikslėlis

Dokumentų sudėtinės dalys
Jeigu jau pasirinkote klausimyną, paspauskite „Išsisaugoti instrumentą“. Taip
dokumentas atsiras Jūsų kompiuteryje.
Excel įvertinimo lapas sudarytas iš kelių lentelių, „susegtų“ į vieną segtuvą. Galite
peržiūrėti lenteles, kaitaliodami apačioje išsidėsčiusias registro korteles (4 pav.).

4 paveikslėlis

Klausimyno perkūrimas
Klausimyną galite perkurti savo nuožiūra. Paspauskite kortelę „Klausimynas“, kur
galėsite:


pakeisti klausimyno pavadinimą;



perkurti kreipimąsi ir įvadinį tekstą;



ištrinti ar performuluoti atskirus klausimus;



pridėti savo klausimų.
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Pastatykite kursorių į laukelį, kuriame norėsite rašyti, ištrinkite ten esantį tekstą ir
įrašykite savo tekstą (5 pav.).

5 paveikslėlis

Norodymas: Kurdami savo klausimyną ir formuluodami savo teiginius atkreipkite
dėmesį į klausimų sąrašą, pateiktą 5 skyriuje. Pakeitimai klausimyne bus automatiškai į
įvesties ir rezultatų lapus. Kad šis mechanizmas veiktų nepriekaištingai, kai kuriuose
lapuose galėsite rašyti tik iš dalies. Dėl to perkuriant klausimyną atsiras kai kurių
apribojimų. Pavyzdžiui, Jūs negalėsite pakeisti langelio formato ar dydžio.

Klausimyno apipavidalinimas
Jeigu norite, galite klausimyną gražiai apipavidalinti. Tam geriausiai naudoti tuščią
pavyzdį Word formatu, kurį rasite IQES online pagalbos puslapiuose: Pagalba > Mokytojai.
Atkreipkite dėmesį, kad tokiu būdu Jūs sukursite dvi klausimyno versijas: vieną – Excel
įvertinimo lape, kitą – kaip Word dokumentą. Klausimai Word dokumente turi tiksliai atitikti
klausimams Excel klausimyne. Tik taip galėsite vėliau suvesti mokinių atsakymus į Excel
dokumentą.
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2.

Apklausos atlikimas

Jei klausimynas jau parengtas, atspausdinkite reikiamą jo kopijų skaičių ir išdalinkite jas
mokiniams. Apklausos metu ir surinkdami užpildytus klausimynus atkreipkite dėmesį į tai, kad būtų
užtikrintas anonimiškumas. Jei mokiniai bus tikri, kad niekas negali nustatyti kaip jie atsakė į
klausimus, labiau tikėtina, kad į klausimus bus atsakyta sąžiningai.

3.

Atsakymų suvedimas

Mokinių atsakymus galite suvesti į Excel įvertinimo lapą. Yra du būdai, kaip tai
padaryti. Ir vienu, ir kitu būdu bus gaunamas tas pats rezultatas.
1. Iš kiekvieno klausimyno atsakymus suvesti po vieną
Jūs dirbate su kiekvienu klausimynu iš eilės ir įvedate atsakymus lape „Įvedimas
(atskiri klausimynai). Pirmojo klausimyno atsakymai suvedami pirmoje skiltyje, antrojo –
antroje skiltyje ir t. t (6 pav.). Atsakymus užkoduokite:
NETEISINGAS

1

IŠ DALIES TEISINGAS

2

IŠ ESMĖS TEISINGAS

3

TIKRAI TEISINGAS

4

NĖRA ATSAKYMO

0

6 paveikslėlis
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2. Rankiniu būdu susumuotų rezultatų suvedimas
Jei pasirinkote antrą būdą, tada iš pradžių rankiniu būdu kokie ir kiek atsakymų buvo
pasirinkta kiekviename klausime (7 pav.).

7 paveikslėlis

Po to rezultatą galite įvesti į registro lapą „Įvedimas (suskaičiuota)“ (8 pav.).

8 paveikslėlis
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4.

Rezultatų skaitymas

Kai suvesite rezultatus, registro lape „Rezultatai“ rasite savo apklausos įvertinimus (9
pav.).

9 paveikslėlis

Prie kiekvieno klausimo bus rodomos tokios vertės:
- Vidutinė atsakymų vertė brūkšnelinėje diagramoje
- Atsakymų pasiskirstymas stulpelinėje diagramoje
- Dalyvių skaičiaus, kurie pasirinko teigiamus, t. y. 3 arba 4
- Į klausimą atsakiusių dalyvių skaičius (PA)
- Dalyvių, neatsakiusių į klausimą skaičius (ND)
4.1 Vidutinė vertė ir pasiskirstymas
Kartu su lapu ''Rezultatai“ rasite segtuve lapus „Profilis (Vidutinė vertė)“ ir „Profilis
(Pasiskirstymas)“. Tai bus dvi diagramos, kuriose iš karto pamatysite abi vertes. Jose
kaipmat pamatysite, kurie teiginiai buvo įvertinti itin teigiamai ir itin neigiamai. Toliau
trumpai paaiškinsime, kas yra vidutinė vertė ir pasiskirstymas.
Vidutinė vertė - vidutinė vertė yra visu pateiktų atsakymų aritmetinis vidurkis.
Skaičiuojamas verčių nuo 1 iki 4 vidurkis, neskaičiuojami atsakymai „Nėra duomenų“.
Pasiskirstymas - pasiskirstymas rodo, kaip pavieniai atsakymai skiriasi nuo vidurkio.
IQES Excel duomenys naudoja standartinį nuokrypį. Jis yra lygus nuliui, jei visi mokiniai
pateikė tokį patį atsakymą. Aukščiausią vertę (apie 1,5) standartinis nuokrypis turėtų
tuomet, jei pusė klasės mokinių pateiktų atsakymą „visiškai nesutinku“,, o kita pusė „visiškai sutinku“. Jei standartinis nuokrypis mažesnis už 1, tai reiškia, kad vidutinė vertė
pakankamai gerai atspindi daugumos respondentų nuomonę.
Vietoje lapo su pasiskirstymu, galite žiūrėti diagramą lape „Rezultatai“.
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4.2 Duomenų interpretavimas – grįžtamojo ryšio rezultatų suvokimas
Daugiau informacijos apie rezultatų interpretavimą ir apdorojimą rasite instrukcijoje
„Mokinių grįžtamasis ryšys - 8 žingsniai“ IQES bibliotekoje.

5.

Sąrašas klausimų, kurie padės kontroliuoti Jūsų klausimynų
kokybę

Šie klausimai padės Jums pasitikrinti, ar Jūsų parengtas klausimynas ir jame pateikti
klausimai yra taikytini praktiškai.
Klausimynas
 Klausimų pateikimo logika respondentui yra aiški.
 Klausimyne pateiktų klausimų įvairovė padeda išlaikyti respondentų dėmesį ir
motyvaciją.
 Visiems teiginiams pateiktas vienodas atsakymų formatas, t. y. respondento netrikdo
pasirenkamų atsakymų įvairovė (taip-ne atsakymai kartu su pritarimo lygį ar dažnumą
rodančiais atsakymais).
Teiginiai
 Klausimų formuluotės yra vienareikšmės, konkrečios, suprantamos.
 Klausime yra pozityvus teiginys, kuriam vienaip ar kitaip galima pritarti (nesiūlyti
negatyvių teiginių, pvz. „Mokytojas į netvarką klasėje reaguoja pavėluotai“)
 Klausimuose nevartotini terminai ir abstrakčios sąvokos.
 Klausimų formuluotės trumpos (ne daugiau kaip 20 žodžių).
 Klausimai pakankamai skiriasi vieni nuo kitų.
 Klausimuose nevartojami žodžiai su priešdėliu „ne-“ , taip pat žodžiai „joks“, „jokia“,
„jokie“ ir pan.)
 Klausimų formuluotės neutralios ir neturi perteklinių žodžių (pvz., „demotyvuoti“,
„aktyvizmas“ ir pan. ).
 Aiški klausimo esmė (vengti kelių dviprasmybių viename teiginyje).
 Respondentai yra pajėgūs atsakyti į klausimus.
 Klausimų formuluotės neturi daryti įtakos respondentų požiūriui, įtaigiai juos veikti ar
prikišamai įsiūlyti rinktis tam tikrą atsakymą.
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