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TĖVŲ APKLAUSOS IŠVADOS 

Apklausoje dalyvavo 268 tėvai 

Tyrimo tikslas: 

Įvertinti tėvų nuomonę apie vaiko patiriamus emocinius – socialinius reiškinius mokykloje bei juos lemiančius veiksnius 

bei tėvų požiūrį į savo kai kurias socialines kompetencijas, į patyčių pasireiškimo mastą mokykloje, patyčių prevencijos 

programos tikslingumą ir pan. 

• 91% tėvų pakankamai arba labai patenkinti, kad jų vaikas lanko šią mokyklą. 

• 71% tėvų patenkinti vaiko mokymosi rezultatais. 

• 86% tėvų tiki, jog jų vaikas pakankamai arba labai saugiai jaučiasi progimnazijoje. 

• 83% dalyvių tikina, jog jų vaikui jo klasė šiemet patinka. 

• 87% tėvų pasitiki mokytojų gebėjimais išmokyti dėstomo dalyko. 67% pasitikti jų gebėjimu reaguoti tinkamai į 

vaikų būsenas. 64% pasitiki jų gebėjimais valdyti vaikų tarpusavio santykius. 

• 56% tėvų nurodo, kad jų vaikas visose pamokose jaučiasi saugiai. Vadinasi, 44% teigia, jog bent vienoje 

pamokoje jų vaikas patiria įtampą. 

• 56% sulaukė vaikų skundų dėl mokymosi nesėkmių. 

• 46% sulaukė vaikų skundų dėl bendravimo nesėkmių su bendraamžiais. 

• 39% tėvų šiemet bent kartą sulaukė skundų iš vaikų dėl santykių su mokytojais. 

• 24% sulaukė vaikų skundų dėl patirtų patyčių ar smurto. 

• 88% tėvų gerai arba labai gerai vertina savo vaiko bendravimo gebėjimus. 

• 86% tėvų teigia, - gebėtų atskirti patyčias nuo konflikto. Tiek pat tėvų gebėtų atkirti patyčias nuo humoro. 

• 3% tėvų nurodo, jog jų vaikas mokykloje konfliktuoja KASDIEN (viso - 6 tėvai) 

• 1% tėvų nurodo, jog jų vaikas KASDIEN kenčia patyčias arba smurtą (viso – 3 tėvai). 

• 27% tėvų (apie 10), kurie pripažino, kad jų vaikai galimai patiria patyčias, nenurodė klasės, kurioje  tai vyksta. 

• 50% tėvų tiki, kad jų vaikas NIEKADA nesišaipo. 

• Viena šeima pripažino, kad jų vaikas šaiposi labai dažnai. Dauguma kitų šeimų nurodė, jog šaiposi „kartais“, 

„retai“ arba „nežinau“. 

• 40% tėvų girdėjo vaiko pasakojimus apie klasėje vykstančias patyčias iš kitų vaikų. 

• 36% tėvų mano, jog skiria nepakankamai laiko bendravimui su savo vaiku. 

• 83% tėvų neigia esant šeimoje kokių nors vaiką slegiančių problemų, tuo tarpu 34 vaikai mūsų mokykloje gali 

būti slegiami šeimos sunkumų, pasak tėvų. 

• 93% tėvų tiki, jog mokyklai patyčių prevencijos programa yra reikalinga. Tiek pat tėvų mano, kad tai duotų 

bent šiek tiek naudos vaikams. 

• Mūsų progimnazijoje, pasak tėvų, 69% vaikų jaučia susidomėjimą, 60% - džiaugsmą, 25% - atsipalaidavimą ir 

ramybę, 23% - nerimą ir baimę, ir kt. 



• Pateikus statusų charakteristikas, 69% tėvų mano, kad klasėje jų vaikai užima „mėgstamo“ statusą; 11% - 

teigiamo lyderio; 5% - izoliuoto; 1% - atstumtojo (t.y. 3 šeimos); 1% - neigiamo lyderio; 5% - kitokį status; 8% 

tėvų nežino savo vaiko statuso klasėje. 

 

 

 

Kilus klausimams dėl tyrimo, kreipti į progimnazijos psichologę. 
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