
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro 

veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo  

metodologija 

 

2020 m. pabaigoje atlikto Jonavos kūno kultūros ir sporto centro (Jonavos KKSC) ugdymo 

srities išorinio vertinimo išvadose teigiama, kad gaunamas per mažas grįžtamasis ryšys iš 

bendruomenės. Kaip viena iš priemonių, nuspręsta atlikti platųjį įsivertinimą, kuriame aptariamos 

visos Neformaliojo vaikų švietimo sritys: ugdymo pasiekimai ir pažanga, ugdymo organizavimas, 

ugdymo (si) aplinka bei lyderystė ir vadyba, apklausiant Jonavos KKSC bendruomenės grupes – 

mokinius, tėvus/globėjus/rūpintojus, pedagogus (trenerius).  

 

Įsivertinimo objektas: Jonavos KKSC veiklos kokybė. 

 

Įsivertinimo tikslas: identifikuoti atskirų Jonavos KKSC bendruomenės grupių – mokinių, 

tėvų, trenerių – išskiriamas stipriąsias ir silpnąsias Jonavos KKSC veiklos sritis.  

 

Pasirengimas įvertinimui:  

1. įsivertinimo grupės suformavimas: R.A., specialistė ugdymui – pagrindinis įsivertinimo 

tyrimo vykdytojas; D.V., direktorės pavaduotoja ugdymui – konsultantas teoriniais klausimais, 

padėjėjas.  

2. pagrindinių ugdymo įstaigos įsivertinimą aptariančių dokumentų – Geros mokyklos 

koncepcija (2015) ir Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo 

metodika (2019) – studijavimas, analizavimas ir aptarimas.  

 

Įsivertinimo metodas: apklausa, naudojant IQES online Lietuva sistemoje 

(www.iqesonline.lt) pateiktais anoniminiais „NVŠ mokyklų (teikėjų) plačiojo įsivertinimo 

klausimynu  mokiniams“, „NVŠ mokyklų (teikėjų) plačiojo įsivertinimo klausimynu tėvams“, 

„NVŠ mokyklų (teikėjų) plačiojo įsivertinimo klausimynu mokytojams“, pritaikius juos Jonavos 

KKSC reikmėms.  

 

Įsivertinimo tyrimo duomenų rinkimas: plačiajame įsivertinime siekiama apklausti visus 

Jonavos KKSC trenerius,  mokinius bei vieną iš kiekvieno mokinio tėvų/globėjų/rūpintojų.  Tai 

daroma pasinaudojant IQES online Lietuva sistemoje (www.iqesonline.lt) esančia internetinės 

apklausos galimybe.  

Laikantis Duomenų apsaugos įstatymo, apklausai reikalingi asmeninių elektroninių paštų adresai 

naudojami tik respondentams sutikus: trenerių – naudojami kasdienėje darbinėje veikloje, tėvų – 

pateikti Mokinių priėmimo į Jonavos kūno kultūros ir sporto centrą sutartyje  arba savanoriškai 

pateikti treneriams paprašius, mokinių – savanoriškai pateikti, treneriams paprašius. Mokinių, 

jaunesnių negu 14 m., klausimynas siunčiamas tėvų elektroniniu paštu su prašymu leisti užpildyti 

vaikams. Jei Jonavos KKSC lanko keli vienos šeimos vaikai, tėvai gauna atitinkamą skaičių 

klausimynų, paprašius kiekvieną iš jų atsakyti galvojant apie skirtingą vaiką ir jo situaciją Jonavos 

KKSC. 

 

http://www.iqesonline.lt/
http://www.iqesonline.lt/

