
Kauno lopšelio – darželio “Vaikystė” mokytojų pasitenkinimo darbu  

bei mikroklimato tyrimas 

 

Tyrimas atliktas pagal nacionalinio Lyderių laikas 3 projekto Kauno miesto kūrybinės 

komandos pokyčio projekto „Stiprus ir darbu patenkintas mokytojas“ sukurtą įrankį  

“Organizacijos termometras – darbuotojų pasitenkinimo darbu bei mikroklimato 

tyrimas“ (2018).  

 

Tyrimo metodikoje teigiama, kad kiekvienas darbuotojas turi nuostatas darbo, karjeros 

bei organizacijos atžvilgiu. Jų pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu daro tiesioginę 

įtaką darbo rezultatams, produktyvumui, organizaciniam mikroklimatui. Tyrimo autorių 

nuomone, kiekvienai įstaigai naudinga atlikti tyrimą, kurio tikslas – nustatyti darbuotojų 

motyvaciją bei nuostatas darbo atžvilgiu ir identifikuoti darbuotojų pasitenkinimą ir 

nepasitenkinimą darbu sukeliančius veiksnius. 

 

Organizacijos termometras matuoja 8 parametrus – gera darbo atmosfera komandoje, 

atlyginimas, galimybė užsidirbti, prasmingas darbas, geras vadovas, karjeros galimybės, 

puikūs kolegos, augimo ir savęs realizavimo galimybės, maloni darbo aplinka – ir 

parodo pasitenkinimo darbu organizacijoje lygį. 
 

Mokytojų pasitenkinimo darbu tyrimu siekta išsiaiškinti darbuotojų nuomonę bei 

nuostatas darbo atžvilgiu. Taip pat siekta, kad tyrimo rezultatai padėtų gerinti 

mokytojų darbo sąlygas, kurti motyvuojančią aplinką. Klausimynas buvo pateiktas 

naudojant elektroninę tyrimo aplinką, kuri sugeneruoja atsakymą (rezultatą) mokytojui 

ir tuo pačiu rezultatai lieka įstaigos vadovui.  

 

Mokytojai pažymėjo teiginius, įvertindami balu nuo 1 iki 10: 

 

1. Aš esu patenkintas savo darbu – 8,7 

2. Aš esu patenkintas savęs realizavimo galimybėmis šioje organizacijoje – 9,2 

3. Mano darbo krūvis yra optimalus – 8,7 

4. Aš jaučiuosi saugus šioje organizacijoje – 9,3 

5. Man visiškai aiškios mano darbo funkcijos – 9,3 

6. Man visiškai aiškūs mano darbo tikslai – 9,3 

7. Aš esu patenkintas, kaip šioje organizacijoje pateikiama informacija, reikalinga 

darbui – 9,3 

8. Aš esu patenkintas savo atlyginimu – 6,4 

9. Darbe jaučiuosi vertinamas – 9,1 

10. Darbe gaunu pakankamai grįžtamojo ryšio apie savo darbą – 8,9 

11. Aš esu patenkintas tuo, kaip man vadovauja mano tiesioginis vadovas – 9,4 

12. Aš esu patenkintas tuo, kaip man vadovauja direktorius – 9,7 

13. Aš esu patenkintas santykiais su kolegomis – 9,5 

14. Aš esu patenkintas tuo, kaip mes su kolegomis dirbame kaip komanda – 9,4 

15. Aš esu patenkintas karjeros galimybėmis šioje įstaigoje – 9,2 

16. Aš suprantu, kaip savo darbu prisidedu prie bendro įstaigos rezultato – 9,1 

17. Šioje organizacijoje matau save dirbantį ir po kelių metų – 8,8 



18. Per artimiausius 6 mėnesius planuoju ieškoti kito darbo – 1,6 

19. Rekomenduočiau šią organizaciją kaip gerą vietą dirbti savo draugams ir 

pažįstamiems – 9,5 

20. Esu visiškai motyvuotas dirbti šioje organizacijoje – 9,2 

 

Išskiriami šie pagrindiniai veiksniai mokytojų motyvacijai ir pasitenkinimu darbu, 

kuriems mokytojai skyrė daugiausia balų:  

 

 esu patenkintas tuo, kaip man vadovauja direktorius ir mano tiesioginis 

vadovas; 

 esu patenkintas santykiais su kolegomis; 

 esu patenkintas tuo, kaip mes su kolegomis dirbame kaip komanda. 

 

Mikroklimato tyrimas 
 

Tyrimo metodikos autoriai teigia, kad darbuotojų veiksmus ir elgesį tiesiogiai veikia 

organizacijos mikroklimatas, kuris yra apibūdinamas kaip darbuotojų jausmai bei 

nuotaikos (susierzinimas, pyktis, baimė, optimizmas ir pan.). Tyrimo tikslas – 

išsiaiškinti organizacijoje vyraujantį mikroklimatą. 

 
 

Diagrama parodo, kokie trys veiksniai labiausiai motyvuoja įstaigos mokytojus: 

 

 gera darbo atmosfera komandoje (36 proc.); 

 augimas ir savęs realizavimas (31,6 proc.); 

 prasmingas darbas (15,8 proc.). 

 

Mokytojų pateikti siūlymai dėl veiklos procesų, darbo organizavimo gerinimo 

įstaigoje: 

 



 mažesnis dokumentų kiekis ir paprastesnis dokumentavimas, mažesnis vaikų 

skaičius grupėje; 

 didesnis nekontaktinių valandų skaičius, galimybė pirmoje dienos pusėje 

dirbti dviem mokytojams; 

 priemonių darbuotojų emocinės būsenos stiprinimui ieškojimas, jų 

reguliarus praktikavimas. 

 

Kas paskatintų dar geriau dirbti ir siekti didesnių rezultatų?  

 

 nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas įvairiuose seminaruose; 

 užsienio kalbų tobulinimo kursų organizavimas, edukacinės išvykos į 

kitas šalis; 

 tėvų motyvacija bendradarbiauti ir siekti bendro tikslo; 

 galimybė užsidirbti daugiau; 

 mažesnis vaikų skaičius grupėje, mažiau dokumentacijos, didesnis 

atlyginimas; 

 didesnis atlygis už kolegų vadavimą ligos metu; 

 grįžtamasis ryšys iš ugdytinių tėvų; 

 skiriamos didesnės lėšos priemonėms įsigyti; 

 saugumo jausmas, t.y. žinojimas, kad bus suteikta profesionali teisinė ar 

kt. pagalba, iškilus darbiniams sunkumams; 

 darbo vertinimas ir finansinis paskatinimas. 

 

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad mokytojų veiklos efektyvumą lemia gera darbo 

atmosfera ir sąlygos, kuriamas darbui palankus psichologinis klimatas, savęs 

realizavimo galimybės, darbo prasmės suvokimas, mokytojų poreikių ir interesų 

tenkinimas. Mokytojai jaučiasi reikšmingi, siekia įgyti naujų profesinių kompetencijų ir 

tobulėti kaip asmenybės. Įstaigos mikroklimato tyrimas bei rezultatų analizė leidžia 

įsivertinti esamą situaciją ir gerinti žmogiškųjų išteklių valdymą. 
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