
 

Tėvų apklausa dėl vaikų pasiekimų vertinimo ir ugdymosi kokybės 

2019 m. gegužės mėnesį buvo atlikta tėvų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip tėvai vertina 

ugdymosi kokybę bei vaikų pasiekimus mūsų darželyje.   

Anketinėje apklausoje buvo pateikti trys klausimai, kuriuos atsakant, tėvai išsakė savo 

nuomonę, apie darželio veiklą, teikė siūlymus tolimesniam tobulėjimui bei laisvai galėjo išdėstyti 

savo mintis, prisiminimus ar kitus jiems svarbius pastebėjimus. Apklausoje dalyvavo 55 proc. 

respondentų.  

Apibendrinant išsakytą tėvelių nuomonę, galima išskirti pagrindinius ugdymo kokybę 

pabrėžiančius aspektus, kuriuos paminėjo respondentai:  

 Auklėtojų atsidavimas darbui, atsakomybė už vaikų ugdymą („Vaikai, mano manymu, 

ugdomi labai gerai, atsakingai“, „Dabartinis kolektyvas labai kompetentingas, geranoriškas, 

draugiškas, supratingas, rūpestingas, atsidavęs darbui su vaikais.“).  

 Bendruomeniškumas („Labai buvo gera būti „Vaikystės“ nariu, jausti tą bendrystę.“, 

„Malonus dalykas, kai visi tėveliai tvarko darželio aplinką.“). 

 Ugdomojo proceso individualizavimas (Visada pastebimos vaiko stipriosios pusės ir 

siūlomos bei planuojamos veiklos silpnesniems įgūdžiams tobulinti“, „ Tėveliams patinka, 

kad kiekvienas vaikas yra pastebėtas ir mylimas.“). 

 Vaikų kūrybiškumo ir savarankiškumo ugdymas („Atrodo vaikai dar labiau išmoko savimi 

pasirūpinti.“, „Vaikui tai buvo geras laikas, jis galėjo būti savimi, išreikšti save.“). 

 Vaikų emocijų atpažinimas ir priėmimas („Atsižvelgiama į kiekvieną vaiką, jo poreikius ir 

svarbiausia emocijas.“, „Išvykos, įvairios veiklos, projektai praturtino ugdymosi procesą, 

užtikrino puikią vaikų emocinę būseną.“). 

Taip pat tėvai džiaugiasi jaučiamu vaikų tobulėjimu, tinkamu pasirengimu mokyklai. Ne 

vienoje anketoje paminėta, kad vaikai išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti – tai, kas jų nuomone, labai 

svarbu prieš išeinant į mokyklą.  

Anketose tėveliai galėjo teikti pasiūlymus, kaip „Vaikystė“ galėtų tobulėti ateityje: 

 Plėsti ir praturtinti lauko erdves, siekiant ugdyti vaikų kūrybiškumą ir skatinti tyrinėti juos 

supančią aplinką („Kūrybiškai išnaudoti lauko aplinką, kad ji būtų ne tiek estetiška, bet 

išlaisvinanti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą. Tegul eksperimentuoja kieme!“, „Tobulinti 

lauko erdves, daugiau sūpynių, kitų įrengimų.“, „Lauke norisi erdvių tyrinėjimams, 

atradimams su gamtine medžiaga.“); 

 Siekti ne tik sveiko, bet ir vizualiai patrauklaus maisto pateikimo („Galbūt meniu norėjosi 

matyti daugiau ir įvairesnio maisto“,  „Tobulinti mitybą. Ne sudėtį, bet pateikimo būdą.“); 

 Organizuoti daugiau išvykų ir kitų aktyvių ugdymosi metodų („Dar daugiau išvykų, švenčių, 

vaikams tai labai patinka“, „Daugiau išvykų, ekskursijų su vaikais.“). 

Džiugu, kad anketose tėveliai išsakė daug gražių žodžių darželio kolektyvui, prisiminė 

gražias akimirkas, praleistas mūsų įstaigoje.  

Dėkojame visiems atsakiusiems, sieksime, kad ugdymosi kokybė ir vaikų pasiekimai 

ateityje tik augtų.  
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