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Šiauliai 

Šiaulių lopšelio- darželio „Voveraitė“ įstaigos mikroklimato tyrimas buvo atliktas 2021m. rugsėjo 

mėnesį. 

 

1 pav.  Tiriamųjų pasiskirstymas pagal grupes 

      Tyrime dalyvavo 29 darbuotojai, t. y. 74 procentai darbuotojų (55,2% pedagogini darbuotojai, 

34% administracijos ir 10,3% - aplinkos darbuotojai). 

Tyrimo metodas 

       Bendras įstaigos mikroklimato įvertinimas buvo atliktas pateikus anketą, kurią sudarė 34 teiginiai 

ir 4 atvirieji klausimai. Apklausos dalyviams reikėjo pažymėti savo sutikimo su kiekvienu teiginiu 

laipsnį, naudojant 5 balų skalę: 5 balai reiškė „visiškai sutinku“, 4 balai- sutinku, 3 balai- iš dalies 

sutinku, 2 balai- nesutinku, 1 balas - visiškai nesutinku. Atsakant į 4 atviruosius klausymus, apklausos 

dalyviai turėjo galimybę laisva forma išreikšti mintis apie tai, kas įstaigoje patinka, kas nepatinka, 

bei išsakyti savo pastebėjimus ir pasiūlymus.  

Klausimyno teiginiai suskirstyti į 7 skales, atspindinčias atskirus įstaigos mikroklimato aspektus: 

1. Subjektyvus kolektyvo vertinimas; 

2. Subjektyvus požiūris į vadovą; 

3. Subjektyvus požiūris į darbo sąlygas; 

4. Subjektyvus požiūris į darbo įvertinimą; 

5. Subjektyvus požiūris į santykius su ugdytinių tėvais; 

6. Subjektyvus savo savijautos įvertinimas; 

7. Darbuotojų dalyvavimas priimant visiems svarbius sprendimus 

 

 

 



1. Subjektyvus kolektyvo vertinimas. 

         Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ darbuotojams buvo pateikti teiginiai, apibūdinantys 

kolektyvą ir jame vykstančius procesus (žiūr. 2 pav.). 

 

2 pav.  Subjektyvus kolektyvo vertinimas (balai) 

 

         Įstaigos darbuotojai labiausiai vertina tai, kad kolegos geranoriškai bendradarbiauja, įstaigoje 

nėra darbuotojų, kurie nuolatos konfliktuoja su bendradarbiais ir vadovais. Subjektyvia darbuotojų 

nuomone lopšelio-darželio kolektyvas yra vieningas ir bendradarbiaujantis. Žemiausiu balu buvo 

įvertintas teiginys, kad iškilus problemoms stengiamasi jas spręsti, o ne ieškoti kaltų, t. y. dažniau 

pirma ieškoma kaltų, o ne iškarto sprendžiamos problemos.  Vadinasi viena iš galimybių gerinti 

mikroklimatą galėtų būti orientacijos į problemų sprendimą stiprinimas: iškilus problemoms reikėtų 

jas spręsti, o ne ieškoti kaltų. 

        Bendras subjektyvus kolektyvo vertinimas yra 3.9 balo iš galimų 5 balų.Taigi subjektyvus 

kolektyvo vertinimas yra geras. 

 

2. Subjektyvus požiūris į vadovą. 

         Šios skalės teiginiai skirti sužinoti, kaip darbuotojai vertina darbinius santykius tarp jų ir 

vadovo, kiek, jų nuomone vadovas pastebi privalumus, o ne trūkumus, kiek gerbia ir vertina 

pavaldinius, gina kolektyvo interesus ir kt. (žiūr. 3 pav.) 

        Bendras subjektyvaus kolektyvo požiūrio į vadovą vertinimas yra 3.7 balo iš galimų 5 balų. 

         Lopšelio-darželio darbuotojai yra patenkinti savo tiesioginio vadovo (4,11 balo) ir lopšelio-

darželio direktoriaus (3,68 balo) vadovavimu. Darbuotojai žino, kad iškilus asmeninėms problemoms 

sulauks direktoriaus supratimo ir pagalbos (3,83 balo).  

         Tyrimo rezultatai rodo, kad kolektyve nėra darbuotojų, kuriuos direktorius ignoruoja, 

nepagrįstai nuvertina, nekorektiškai, grubiai elgiasi.  

         Darbuotojai  iš dalies pritaria teiginiams, kad direktorius vertina ir gerbia darbuotojus (3,41 

balo), gina kolektyvo interesus (3,28 balo). Iš dalies pritariama teiginiui, kad direktorius yra linkęs 

nuolaidžiauti prasčiau dirbantiems darbuotojams (2,67 balo). 
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3 pav. Subjektyvaus požiūrio į vadovą įvertinimas (balai) 

      

3. Subjektyvus požiūris į darbo sąlygas. 

          Keletas anketos teiginių buvo skirti sužinoti apie tai, kaip darbuotojai vertina savo darbo 

sąlygas (žiūr. 4 pav.).  Bendras subjektyvus darbo sąlygų vertinimas yra 3.6 balo   iš galimų 5 balų. 

          Lopšelio-darželio darbuotojai (3.86 balo) teigia, kad yra patenkinti bendravimu ir 

komunikavimu tarp administracijos ir darbuotojų, turi galimybę  susipažinti su įvairiomis naujovėmis 

ir taiko jas darbe (3.79 balo), laiku ir tinkamai yra informuojami apie darbo pokyčius (3.62 balo). 

         Darbuotojai teigia, kad iš dalies yra aprūpinti visomis reikalingomis, tinkamai atlikti darbą 

priemonėmis (3.48 balo). Papildomi darbai ne visada suderinami asmeniškai. Atsakymai rodo, kad 

kartais įstaigos darbuotojams tenka dirbti darbus, kuriuos subjektyviu manymu vertina kaip 

nesusijusius su tiesioginėmis pareigomis. Tačiau anketoje darbuotojai nenurodė kokias  papildomas 

užduotis nesusijusias su jų pareigomis jie atlieka. 

 
 

4 pav. Subjektyvus požiūris į darbo sąlygas 
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4. Subjektyvus požiūris į darbo įvertinimą. 

         Bendras subjektyvaus kolektyvo požiūrio į darbo sąlygas yra 3,3 balo (iš dalies pritariama 

teiginiams) iš galimų 5 balų. 

        Subjektyvaus požiūrio į darbo įvertinimą klausimai apima teiginius apie tai, kaip darbuotojai 

pakankamai ir tinkamai yra įvertinami ir gauna tinkamą atlygį už atliktą darbą, pakankamai yra 

motyvuojami ir skatinami (žiūr. 5 pav.) 

         Apklausos rezultatai rodo, kad vadovai niekada nekorektiškai ar grubiai nekritikuoja 

darbuotojų. Aukščiausias įvertinimas („iš dalies“) gautas teiginiuose, kad respondentai jaučia įstaigos 

vadovo palaikymą ir deramą įvertinimą ir  yra motyvuojami ir skatinami (3.3 balo), už savo gerą 

darbą sulaukia teigiamo įvertinimo (3,2 balo).  

         Santykinai žemiausias įvertinimas gautas teiginyje, kad darbuotojai gauna teisingą atlygį už 

savo darbą (2,8 balo). 

 

 

5 pav. Subjektyvus požiūris į darbo įvertinimą 

 

5. Subjektyvus požiūris į santykius su ugdytinių tėvais 

         Bendras subjektyvaus požiūrio į santykius su ugdytinių tėvais įvertinimo vidurkis 3.6 balo iš 

galimų 5 balų.       

         Įstaigos darbuotojai visada (4.5 balo) stengiasi su tėvais bendrauti geranoriškai ir pagarbiai,  

tačiau (2.7 balo) tenka patirti įtampą ir stresą dėl ugdytinių tėvų nepasitenkinimo bei konflikto su jais. 

 

 
6 pav. |Subjektyvus požiūris į santykius su ugdytinių tėvais 
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6. Subjektyvus savo savijautos įvertinimas 

 

7 pav. Subjektyvaus savo savijautos įvertinimas 

 

          Bendras subjektyvaus savo savijautos įvertinimo vidurkis 3.9 („sutinku“) iš galimų 5 balų.       

         Lopšelio-darželio „Voveraitė“ darbuotojai yra patenkinti, kad dirba šioje įstaigoje ir džiaugiasi 

gerais santykiais su kolegomis, nepatiria streso dėl santykių su tiesioginiu vadovu (4.2 balo) ir jaučiasi 

gerbiami kolegų (4.1 balo).  Teigia, kad dirbdami darbe nesusiduria su psichologiniu ar kitokiu 

smurtu, nepatiria streso, dėl santykių su direktoriumi. Tačiau darbuotojai pripažįsta, kad nesutarimai 

ir nesusipratimai kolektyve iš dalies kelia įtampą ir nepasitenkinimą.  

7. Darbuotojų dalyvavimas priimant visiems svarbius sprendimus. 

        Didžioji dalis darbuotojų (35 proc.)  iš dalies sutinka su teiginiu, kad įstaigos vadovas visada 

atsižvelgia į pavaldinių argumentuotą nuomonę sprendžiant visiems svarbius klausimus (vidurkis 3,5 

balo). 

 

 

8 pav. Darbuotojų atsakymų pasiskirstymas į teiginį „ įstaigos vadovas visada atsižvelgia į 

pavaldinių argumentuotą nuomonę sprendžiant visiems svarbius klausimus“ 
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Įstaigos darbuotojų mintys apie tai, kas jų darbovietėje jiems patinka, kas nepatinka ir kokių 

jie turėtų pasiūlymų. 

Mano darbovietėje man patinka: Mano darbovietėje man nepatinka: 

• Bendradarbės labai geranoriškos, 

nuoširdžios. Vadovai pasitiki pedagogo 

kompetencija, patirtimi, kad supranta, 

kaip nelengva kartais siekti užsibrėžtų 

tikslų 

• Bendravimo kultūra, tarpusavio 

bendradarbiavimas, darbinė atmosfera 

• Čia dirba labai geri žmonės, jaučiuosi 

saugiai 

• Darbo grafikas, kolektyvas 

• Draugiškas kolektyvas, sutvarkytos 

patalpos 

• Kolektyvas 

• Kolektyvas, bendravimas po darbo su 

kolegomis 

• Profsąjungos atstovas užtaria 

(įstatymiškai) darbuotojus 

• Taisyklės, tvarka, komunikabilumas 

• Apkalbos, bambėjimas. 

• Gaila, kad galiu pasitikėti tik keletu 

kolegų, kurie visada išties pagalbos 

ranką 

• Ne iki galo įkurta darbo erdvė 

• Nematymas ir nevertinimas atliktų 

darbų, darbuotojų baimė išsakyti savo 

nuomonę 

• Norėtųsi, kad vadovas visada gintų savo 

darbuotojus (tėvų ir švietimo skyriaus) 

akyse.  

• Kritiką ir pastabas išsakytų 

individualiai.  

• Vienos dirba labai daug, o kitos 

džiaugiasi, kad tai jų neliečia. Nusibodo 

arti primestą darbą už kitus. 

• Pataikavimas kito nuomonei. Požiūris: 

Aš nedarau ir tu nedaryk! 

• Tiesioginio vadovo kai kurių darbuotojų 

protegavimas 

• Papildomi darbai, kuriuos tenka atlikti: 

dokumentų pildymas, ataskaitų darbo 

grupėse rengimas, valymo darbai.  

 

Pasiūlymai: 

• Daugiau komunikacijos tarp darbuotojų 

• Dažniau susiburti nedarbinėje aplinkoje, nedarbo reikalais 

• Reikia kolektyvo mikroklimato stiprinimo renginių, išvykų, dirbtuvių. Norėtųsi 

išvažiuojamųjų seminarų. 

 

 

 

 

 

 

 



Tyrimo apibendrinimas 

 

 

9 pav. Įstaigos mikroklimato vertinimo vidurkiai 

      

         Šiaulių lopšelyje – darželyje „Voveraitė“ atlikto įstaigos mikroklimato anketinės apklausos 

rezultatai rodo, kad bendras  įstaigos mikroklimato rodiklis yra 3,6 balo iš galimų 5 balų. Tai rodo, 

kad darbuotojai įstaigos mikroklimatą subjektyviai vertina, kaip gerą. 

         Aukščiausias mikroklimato įvertinimo rodiklis yra Subjektyvus savo savijautos vertinimas – 

3,9 balo. Sąlyginai žemiausias – Subjektyvus požiūris į darbo įvertinimą (3,3 balo).  

SUBJEKTYVUS KOLEKTYVO VERTINIMAS. Įstaigos darbuotojai teigia, kad atliekant darbą 

kolegos geranoriškai bendradarbiauja, kolektyvas yra vieningas. Darbuotojai  mano, kad įstaigoje 

nėra žmonių, kurie nuolat konfliktuoja su bendradarbiais ir kelia įtampą. 

SUBJEKTYVUS POŽIŪRIS Į VADOVĄ. Lopšelio-darželio darbuotojai yra patenkinti savo 

tiesioginio vadovo  ir lopšelio-darželio direktoriaus vadovavimu. Darbuotojai žino, kad iškilus 

asmeninėms problemoms sulauks direktoriaus supratimo ir pagalbos. Kolektyve nėra darbuotojų, 

kuriuos direktorius ignoruoja, nepagrįstai nuvertina, nekorektiškai, grubiai elgiasi. Darbuotojai tik iš 

dalies pritaria teiginiams, kad direktorius vertina ir gerbia darbuotojus, gina kolektyvo interesus. Iš 

dalies pritariama teiginiui, kad direktorius yra linkęs nuolaidžiauti prasčiau dirbantiems 

darbuotojams. 

SUBJEKTYVUS POŽIŪRIS Į DARBO SĄLYGAS. Darbuotojai  yra patenkinti bendradarbiavimu 

ir komunikavimu tarp administracijos ir darbuotojų. Džiaugiasi turintys galimybe susipažinti su 

naujovėmis ir jų taikymu savo darbe, laiku ir tinkamai yra informuojami apie darbo pokyčius. 

Darbuotojai teigia, kad iš dalies yra aprūpinti visomis reikalingomis, tinkamai atlikti darbą. 

Darbuotojų nuomone papildomi darbai ne visada suderinami asmeniškai. Kartais įstaigos 

darbuotojams tenka dirbti darbus, kuriuos subjektyviu manymu vertina kaip nesusijusius su 

tiesioginėmis pareigomis, tačiau anketoje darbuotojai nenurodė kokias  papildomas užduotis 

nesusijusias su jų pareigomis jie atlieka. 

SUBJEKTYVUS POŽIŪRIS Į DARBO ĮVERTINIMĄ. Vadovai niekada nekorektiškai ar grubiai 

nekritikuoja darbuotojų. Darbuotojai iš dalies jaučia įstaigos vadovo palaikymą ir deramą įvertinimą. 

Ne visada yra pakankamai motyvuojami ir skatinami už savo gerą darbą ir ne visada sulaukia teigiamo 

įvertinimo. Darbuotojai iš dalies pritaria teiginiu, kad gauna teisingą atlygį už savo darbą. 
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SUBJEKTYVUS POŽIŪRIS Į SANTYKĮ SU TĖVAIS. Apibendrinus rezultatus pastebėta, kad 

darbuotojai stengiasi palaikyti gerus santykius su tėvais, su jais geranoriškai ir pagarbiai bendrauja, 

tačiau pasitaiko, kad darbuotojai patiria įtampą ar stresą bendraujant su ugdytinių tėvais.  

SUBJEKTYVUS SAVO SAVIJAUTOS ĮVERTINIMAS. Lopšelio-darželio „Voveraitė“ darbuotojai 

yra patenkinti, kad dirba šioje įstaigoje ir džiaugiasi gerais santykiais su kolegomis, nepatiria streso 

dėl santykių su tiesioginiu vadovu ir jaučiasi gerbiami kolegų. Darbe nesusiduria su psichologiniu ar 

kitokiu smurtu, nepatiria streso, dėl santykių su direktoriumi. Tačiau darbuotojai pripažįsta, kad 

nesutarimai ir nesusipratimai kolektyve kelia įtampą ir nepasitenkinimą. 

DARBUOTOJŲ DALYVAVIMAS PRIIMANT VISIEMS SVARBIUS SPRENDIMUS. Didžioji 

dalis darbuotojų (35 proc.)  iš dalies sutinka su teiginiu, kad įstaigos vadovas visada atsižvelgia į 

pavaldinių argumentuotą nuomonę sprendžiant visiems svarbius klausimus. 

 

 


