PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLOS IR
GALIMYBIŲ TYRIMAS
Tikslas: išsiaiškinti klubo veiklos kokybę bei nustatyti prioritetines 2019-2020 metų veiklos kryptis.
Tyrimas atliktas 2019 m. gegužės – rugpjūčio mėnesiais internetinėje platformoje www.manoapklausa.lt
1. Ar Jūsų vaikas (-ai) 2018-2019 mokslo metais lankė užsiėmimus moksleivių klube?
Taip
66,7 %
Ne
31,4 %
Lankė, bet metė
2%
Daugiau nei pusės apklausoje dalyvavusių respondentų vaikai lankė užsiėmimus Palangos moksleivių
klube.
2. Pažymėkite, kiek užsiėmimų moksleivių klube lankė vienas šeimos vaikas?
1
62,9 %
2
25,7 %
3
2,9 %
4 ir daugiau
8,6 %
Beveik pusės apklaustųjų vaikų lankė daugiau nei vieną užsiėmimą, o 8.6% apklaustųjų vaikai lankė 4 ar
daugiau užsiėmimus.
3. Pažymėkite, kokius užsiėmimus Palangos moksleivių klube Jūsų vaikas (-ai) lankė 2018-2019 m.m.
Pramoginius šokius
17,3%
Robotikos studiją
13,5%
Šachmatus
11,5%
Įdomiosios laboratorijos
9,6%
Žaidimų studiją
7,7%
Mąstymo ir diskusijų studiją (+ anglų kalba)
7,7%
Skaitmeninės fotografijos
5,8%
Dailės studiją „Spalvų sala"
5,8%
Rankdarbių dirbtuvėlės „Guzikas"
5,8%
Dramos studija „Žaidžiame teatrą"
3,8%
Šokio studiją „Way of move"
3,8%
Italų kalba kitaip
1,9%
Jūrų skautus
1,9%
Programavimą C kalba su Arduino kompiuteriu
1,9%
Folkloro ansamblį „Kikilis"
1,9%
Apklausoje dalyvavo daugiausiai vaikų, lankančių pramoginių šokių, robotikos, šachmatų ir įdomiosios
laboratorijos užsiėmimus.
4. Iš kur sužinote apie moksleivių klube organizuojamus užsiėmimus: (daug galimų variantų)
Draugų, pažįstamų
29,4%
Internete
11,8%
Skrajučių
9,8%
Mokytojų
11,8%
Vaikų
9,8%
Reklaminiuose stenduose mieste
3,9%
Kita: Atvirų durų dienų metu, Informacija mokykloje
3,9%
Apie užsiėmimus respondentai dažniausiai sužino iš draugų pažįstamų, internete skelbiamos informacijos
bei mokytojų informacijos.

5. Pareikškite savo nuomonę dėl moksleivių klubo veiklų organizavimo. Įvertinkite nuo 1 (visiškai
nesutinku) iki 5 (visiškai nesutinku).
Užsiėmimai yra kokybiški
4,54
Užsiėmimai vyksta sklandžiai
4,49
Vaikui patogu nuvykti į būrelius
4,46
Jums patogus užsiėmimų laikas
4,23
Teiginių atspindinčių klubo veiklos organizavimo ypatumus įverčiais vyrauja nuo 4,54 iki 4,23, tad galima
teigti kad moksleivių klube vykstantys užsiėmimai yra kokybiški, vyksta sklandžiai, vaikams patogu
nuvykti į užsiėmimus. Žinant, kad tyrimas atliktas, dar būnant vasario 16-osios g. tikėtina, kad šiuo metu
atvykimas dar patogesnis.
6. Kaip sutinkate su šiais užsiėmimų (būrelių) atmosfera atspindinčiais teiginiais. Įvertinkite nuo 1
(visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai nesutinku).
Mano vaikui užsiėmimuose įdomu
4,60
Mano vaikas noriai lanko užsiėmimus
4,60
Mano vaikui patinka užsiėmimų vadovai, mokytojai
4,80
Mano vaikas užsiėmimuose išmokstu naudingų dalykų
4,66
Mano vaikas užsiėmimuose pavargsta.
2,14
Atmosferos užsiėmimuose vertinimai svyruoja nuo 4,8 iki 4,60. Aukščiausiu įverčiu įvertinti teiginiai
Vaikui patinka užsiėmimų vadovai, mokytojai (4,80) bei vaikui užsiėmimuose įdomu (4,60) ir vaikas noriai
lanko užsiėmimus (4,60). Tad galima teigti jog užsiėmimuose atmosfera gera. Atvirkštinis teiginys, mano
vaikas užsiėmimuose pavargsta įvertintas 2,14 arba pakeitus skalės kryptį 3,86, tad galima manyti, jog
kartais vaikai užsiėmimuose pavargsta, bet to priežastis gali būti per didelis krūvis prieš užsiėmimus.
7. Pareikškite savo nuomonę dėl užsiėmimų organizavimo. Įvertinkite nuo 1 (visiškai nesutinku) iki
5 (visiškai nesutinku).
Manau, jog mano vaiko ugdymas atitinka jo galimybes ir gebėjimus.
4,77
Mokinių tarpusavio bendravimas yra geras.
4,69
Aš pasitikiu Klubo mokytojais kaip specialistais.
4,60
Mano vaikas gerai jaučiasi kiekvieno(-os) mokytojo(-os) užsiėmimuose 4,51
Esu patenkinta(-as), kaip vadovai organizuoja ir veda užsiėmimus.
4,49
Klube mano vaikas mokosi bendradarbiauti, padėti vienas kitam.
4,49
Užsiėmimų vadovai visada pasiruošę bendradarbiauti su tėvais.
4,49
Užsiėmimų vadovai elgiasi su mokiniais pagarbiai ir geranoriškai.
4,46
Teiginių apie klube vykdomų užsiėmimų vertinimo įverčiai svyruoja nuo 4,77 iki 4,46. Aukščiausi įverčiai
teiginių: manau, jog mano vaiko ugdymas atitinka jo galimybes ir gebėjimus (4,77), mokinių tarpusavio
bendravimas yra geras (4,69), aš pasitikiu Klubo mokytojais kaip specialistais (4,60). Truputį žemesnis
įvertis teiginio užsiėmimų vadovai elgiasi su mokiniais pagarbiai ir geranoriškai (4,46), tad tikslinga į tai
atkreipti vadovų dėmesį.
8. Įvertinkite teiginius apie moksleivių klubo veiklos organizavimą.
Į Klubą mano vaikas eina su džiaugsmu
4,49
Apskritai esu patenkinta(-as) Klubo veikla
4,49
Klube dirba geranoriškas personalas.
4,40
Klube organizuojama papildoma veikla mokiniams yra įdomi ir prasminga
4,37
Esu patenkinta(-as) pasiūla, kurią teikia Klubas
4,26
Esu patenkinta(-as) tuo, kaip Klubas informuoja mus, tėvus, apie svarbius reikalus,
numatytus susitikimus ir renginius.
4,14
Klubo darbuotojai (mokytojai, administracija, personalas) geranoriškai reaguoja į
mūsų, tėvų, pateiktus klausimus, pastabas ar išsakytą kritiką.
4,14
Manau, kad tėvų nuomonė Klube yra vertinama
4,09
Klube organizuojama pakankamai įvairių renginių, įtraukiančių ir mus (tėvus)
3,77
Vertinant klubo veiklos organizavimą įverčiai svyruoja nuo 4,49 iki 3,77. Aukščiausiai įvertintas teiginiai
Į Klubą mano vaikas eina su džiaugsmu (4,49), apskritai esu patenkinta(-as) Klubo veikla (4,49), Klube

dirba geranoriškas personalas (4,40). Žemiausias įvertis teiginio: Klube organizuojama pakankamai
įvairių renginių, įtraukiančių ir mus (tėvus) (3,77). Tad galima daryti išvadą, kad tėvai apskritai patenkinti
klubo veiklos organizavimu, tačiau turėtumėme labiau pasirūpinti tėvų įtraukimu.
9. Jei jūsų vaikas užsiėmimų moksleivių klube nelankė ar juos metė, pažymėkite kodėl:
Netinkamas būrelių laikas
31,3%
Neliko būrelio
15,6%
Nepatogu atvykti į būrelius
12,5%
Neradome jam patinkančio būrelio
11,9%
Vaikas nespėja, nes daug namų darbų
9,4%
Vaikui būreliuose nuobodu
6,3%
Vaikui nepatiko būrelio vadovas, mokytojas
3,1%
Dažniausia priežastis, kodėl vaikas nelankė ar metė būrelį būrelio, tai netinkamas laikas (31,3%), nebeliko
lankyto būrelio (15,6%). Ir tik 3,1 % apklaustųjų teigia, jog metė užsiėmimus, jog nepatiko mokytojas.
10. Pažymėkite, kas Jums svarbiausia parenkant vaikui neformalaus ugdymo užsiėmimus
Įdomus, geras mokytojas, vadovas
28,9%
Įdomi mokymo programa
23,7%
Pasiekimai
23,7%
Tinkamas būrelio laikas
21,1%
Patraukli, maloni atmosfera
15,1%
Daug naujovių
10,5%
Paprašyti išskirti prioritetus, kas svarbiausiai parenkant užsiėmimus, prioritetas skirtas įdomiam, geram
mokytojui (28,9%), įdomiai programai ir pasiekimams (23,7%). Apklaustiesiems mažiausiai aktualu daug
naujovių (10,5%).
11. Parašykite kokius neformalaus ugdymo užsiėmimus (būrelius) Jūsų vaikas norėtų lankyti:
Tėvai dažniausiai paminėjo šiuos užsiėmimus, kuriuos jų vaikas norėtų lankyti: muzikavimo ( 11,8%),
šokių (9,8%); fotografijos (7,8%), robotikos (7,8%), ispanų (7,8%), DJ (7,8%) gitaros (7,8%). Taip pat
buvo paminėti programavimo, turizmo ar skautų, dailės, stalo žaidimų, pasaulio, gamtos pažinimo,
prancūzų, keramikos, ekstremalaus sporto, kūrybiškumo.
12. Jei Jūsų vaikui patinkantis būrelis būtų mokamas, kokį mėnesinį mokestį sutiktumėte mokėti
iki 10 eurų
52,9%
iki 15 eurų
25,5%
iki 5 eurų
11,8%
nemokėčiau
1,0%
Paklausus ar sutiktų už užsiėmimus mokėti, daugiau nei pusė apklaustųjų atsakė, kad sutiktų mokėti iki 10
€ (52,9%), ketvirtadalis (25,5%) sutiktų mokėti iki 15 €. Ir tik 1 % atsakė, jog nemokėtų. Buvo paminėta,
kad „labai patinka, kad nemokama.
Stovyklų veikla.
Siekiant išsiaiškinti kaip tėvai vertina Klubo organizuojamas stovyklas, respondentų paprašyta pažymėti,
kiek iš jų lankė stovyklas, kurias ir kaip vertina organizavimą 10 balų skalėje
39,22% apklaustų tėvų teigė, jog jų vaikai lankė Klubo organizuojamas stovyklas. Daugiau lankiusių buvo
nemokamoje stovykloje „Menų muzika“. Stovyklų organizavimas įvertintas 9,2 balo. Tad galima daryti
išvadą, kad Klubas gerai organizuoja stovyklas.
Paprašyti pateikti pasiūlymus stovyklų organizavimui, tėvai pageidavo daugiau stovyklų, ilgesnės trukmės.
Tačiau apskritai daugiau dėkojo už organizuojamas stovyklas.
Pasiūlymai klubo veiklai
Tėvai norėtų šiltesnių, suremontuotų patalpų, gitaros, fitneso, jogos užsiėmimų, užsiėmimų kartu su
tėvais, tėvų įtraukimo į veiklą. Tačiau apskritai džiaugėsi klubo veikla, organizuojamais užsiėmimais,

IŠVADOS
Apklausoje dalyvavo tėvai, kurių vaikais lankė užsiėmimus Palangos moksleivių klube., daugiau nei
pusės apklaustųjų vaikų lankė daugiau nei vieną užsiėmimą, o 8,6% apklaustųjų vaikai lankė 4 ar
daugiau užsiėmimus.
Apklausoje dalyvavo daugiausiai vaikų, lankančių pramoginių šokių, robotikos, šachmatų ir
įdomiosios laboratorijos užsiėmimus.
Apie užsiėmimus respondentai dažniausiai sužino iš draugų pažįstamų, internete skelbiamos
informacijos bei mokytojų informacijos.
Klubo veiklos organizavimą tėvai vertina labai gerai arba gerai (įverčiai vyrauja nuo 4,54 iki 4,23),
tad galima teigti kad moksleivių klube vykstantys užsiėmimai yra kokybiški, vyksta sklandžiai, vaikams
patogu nuvykti į užsiėmimus. Žinant, kad tyrimas atliktas, dar būnant vasario 16-osios g. tikėtina, kad šiuo
metu atvykimas dar patogesnis. Atmosferos užsiėmimuose vertinimai svyruoja nuo 4,8 iki 4,60.
Vertinant klube vykstančiu užsiėmimus (įverčiai svyruoja nuo 4,49 iki 3,77), tad galima teigti, jog
užsiėmimų organizavimu tėvai patenkinti, bet norėtų būti labiau patys įtraukti į klubo veiklą. Tėvams
svarbu, įdomus, geras mokytojas, įdomi programa ir pasiekimai
Tėvai labiausiai pageidavo muzikavimo, šokių; fotografijos, robotikos, ispanų kalbos, DJ užsiėmimų,
tad planuojant veiklas reikėtų š tai atsižvelgti. .
Tėvai už užsiėmimus sutiktų mokėti iki 10 €.
Tėvų patenkinti Klubo organizuojamomis stovyklomis, pageidavo daugiau ir ilgesnės trukmės
stovyklų.
Tėvai pageidavo šiltesnių, suremontuotų patalpų, gitaros, fitneso, jogos užsiėmimų, užsiėmimų kartu
su tėvais, tėvų įtraukimo į veiklą. Tačiau apskritai džiaugėsi klubo veikla, organizuojamais užsiėmimais,

