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Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“ 2022 m., vadovaujantis ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų vidaus audito metodika, atliktas įstaigos giluminis auditas.  Pasirinkta vertinimo 

sritis: „Bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė Klaipėdos l.-d. „Alksniukas“.  Veiklos kokybės 

įsivertinimas vykdytas 2022-01-01/2022-10-31 trimis etapais: vertinimo priemonių rengimas 

(klausimynai), respondentų anketavimas, apklausos duomenų apibendrinimas ir pristatymas 

bendruomenei  (išvadų ir rekomendacijų rengimas). Apklausoje dalyvavo 75 respondentai:  22 

darbuotojai ir 53 tėvai. Apklausa vykdyta www.manoapklausos.lt platformoje. Apibendrinti 

apklausos duomenys pateikti www.alksniukas.lt svetainėje.  

Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas atsižvelgus į šiuos požymius:  

 Kokie bendravimo ir bendradarbiavimo būdai ir formos taikomi mokykloje? 

 Ar/kaip vyksta bendravimas ir bendradarbiavimas įvairiais lygmenimis (vadovai, mokytojai, 

tėvai ir kt.)? 

 Kokiais principais/kuo vadovaujantis priimami sprendimai? 

 Kokios taikomos konfliktų prevencijos, konfliktų sprendimų strategijos? 

 Ar/kaip mokyklos gyvenimas sudaro sąlygas vaikams įgyti demokratiško bendravimo ir 

bendradarbiavimo pradmenis? 

Apibendrinus apklausos „Bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė Klaipėdos l.-d. „Alksniukas“ 

duomenis paaiškėjo:  

 Pripažįstama glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo svarba, nes tik bendradarbiaujant 

visapusiškai ir sėkmingai ugdomas vaikas (Darbuotojai 30,2%; tėvai 23,9%); 

 Bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę reikėtų tobulinti, bet ir dabar bendradarbiavimas 

pakankamai geras (Darbuotojai 72,7%; tėvai 56,6%); 

 Sėkmingą mokytojų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą lemia teigiamos nuostatos ir noras 

bendradarbiauti (Darbuotojai 41,7%; tėvai 56,639,2%); 

 Individualūs pokalbiai priimtiniausia informavimo ir bendradarbiavimo forma (Darbuotojai 

29,0%; tėvai 27,4%); 

 Tėvų bendravimo dažnis su pedagogais: kasdien (Tėvai 34,0%); 2-3 kartus per savaitę (Tėvai 

32,1%); 

http://www.manoapklausos.lt/
http://www.alksniukas.lt/


 Sritys, kuriose dažniausiai bendradarbiaujama: vaiko pasiekimai ir pažangos vertinimas 

(Darbuotojai 19,3%; tėvai 25,8%); vaiko elgesys darželyje (Darbuotojai 17,5%; tėvai 31,7%); 

 Įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo kokybė labiausiai nukenčia dėl pedagogų ir tėvų užimtumo 

(Darbuotojai 20,0%; tėvai 20,9%); 

 Svarbiausi vaikų mokymo bendrauti ir bendradarbiauti būdai: asmeninis pavyzdys, žaidimas, 

pokalbis-diskusija, pagyrimai-paskatinimai (Darbuotojai 24,0%; tėvai 24,0%); 

 Bendruomenės nariai pripažįsta, kad jiems pakanka informacijos apie darželio veiklą (Darbuotojai 

72,7%; tėvai 69,8%); turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie darželio veiklą (Darbuotojai 

81,8%; tėvai 69,8%);  

 Pripažįstama, kad laiku ir aiškiai gaunama informacija apie vaiko ugdymąsi, pažangą, pasiekimus, 

nesėkmes (Tėvai 62,3%); 

 Pripažįstama, kad pakanka informacijos iš pedagogų apie organizuojamus renginius, veiklas, 

projektus (Tėvai 79,2%); 

 Pripažįstamas bendravimo ir bendradarbiavimo profesionalumas: administracijos atstovai 

bendrauja profesionaliai ir dalykiškai (Tėvai 85,2%); pedagogai bendrauja profesionaliai ir 

dalykiškai (Tėvai 85,2%); grupės auklėtojos padėjėja ir kiti įstaigos darbuotojai bendrauja 

profesionaliai ir dalykiškai (Tėvai 90,6%);  

 Darbuotojams priimtiniausias bendradarbiavimas kaip skirtingas nuostatas ir interesus turinčių 

žmonių bendra veikla, kai dialogo metu pripažįstami geriausi argumentai, nes norint efektyviai 

dirbti ir būti kartu būtina žinoti ir derinti bendradarbiaujančiųjų skirtingus interesus siekiant bendro 

tikslo (Darbuotojai 60,9%); 

 Sprendimai įstaigoje priimami vadovaujantis demokratiškais principais. Situacijai ar problemai 

aptarti administracija susitinka su darbuotojų grupe ir visa grupė priima nepriklausomą sprendimą 

(Darbuotojai 59,1%); 

 Darbuotojų teigimu, dažniausiai konfliktuojančios pusės įstaigoje – mokytojai-tėvai (Darbuotojai 

60,0%). Priimtiniausi konflikto sprendimo principai: bendradarbiavimo (laimėti-laimėti principas) 

(Darbuotojai 54,2%) ir kompromiso (dalijimosi pusiau principas) (Darbuotojai 41,7%). 

 

Rekomendacijos bendravimo ir bendradarbiavimo kokybei gerinti: 

 Pateikti informaciją apie organizuojamas mėnesio, savaitės veiklas el.dienyno sistemoje „Mūsų 

darželis“.  

 Organizuoti atvirų durų dienas tėvams, bent kartą metuose. 



 Vienodu principu kurti grupių pavadinimus socialiniame tinkle, kad tėvams patogiau būtų rasti 

informaciją. 

 Vienodu sutartu periodiškumu pateikti tėvams foto apie vaikų veiklas darželyje (vieną kartą per 

savaitę, renginių foto ar kt). 

 Supažindinti tėvus su naujomis įstaigos erdvėmis pateikiant informaciją darželio socialinėje 

erdvėje.  

 Pateikti tėvams informaciją įvairiomis aktualiomis temomis socialinėje erdvėje trumpais video 

įrašais. 

 Praktiniai mokymai bendruomenei apie bendravimo ir bendradarbiavimo įgyvendinimą, 

modelius, gerosios patirties pavyzdžius.  

 Paskaitos pedagogams: 

 „Konfliktų valdymas“ (pagal M.B. Rosenberg „Bendraukime be pykčio“ modelį) (PPT) 

„Mokytojų – tėvų nesusikalbėjimo priežastys. Bendravimas su konfliktiškais tėvais“ (PPT) 

 Pagarbaus elgesio taisyklių bendruomenėje formavimas įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis ir 

praktiniais pavyzdžiais. 

 Etiško bendravimo ir konfidencialumo principų laikymasis.   

 

 


