Tėvų apklausa dėl įstaigos veiklos vertinimo
2017 m. birželio mėnesį organizuota anketinė tėvų apklausa, kuria siekta išsiaiškinti,
kaip tėveliai vertina vaikų ugdymosi kokybę, informacijos apie vaiko pasiekimus teikimą, kokių turi
siūlymų dėl įstaigos veiklos tobulinimo.
Viso anketinėje apklausoje dalyvavo beveik 70 % respondentų. Buvo pateikti 4
klausimai, kurie apėmė vaiko emocinę savijautą (Ar vaikas noriai lanko darželį? Jei ne, tai kokias
priežastis įžvelgiate?), ugdymą(si) (Kaip vertinate mūsų įstaigos vaikų ugdymo kokybę? (ugdymo
aplinka ir priemonės, renginiai, išvykos, bendravimas su šeima ir kt.), bendradarbiavimą (Ar
pakankamai gaunate informacijos iš auklėtojų ir specialistų apie vaiko ugdymą(si)? Kaip ji
pateikiama?, Ką labiausiai vertinate, kuo džiaugiatės “Vaikystės” darželyje?, Kokių turite pastabų,
siūlymų dėl įstaigos veiklos tobulinimo?)
Mums gera girdėti iš tėvelių, kad vaikai noriai lanko darželį ir tam tikros
pasitaikančios situacijos būna tik momentinės, jie noriai laukia pirmadienio, o vakare kartais net
tėvams sudėtinga išsivesti, „nenoras tik iki mamos išėjimo“, „dukrai darželis kaip antrieji namai“,
„sunku rytais atsiskirti, o vakare nenori eiti namo“, „po savaitgalio džiaugiasi, kad eis į darželį“,
„nenoriai tada, kai daug serga, o po ligos vėl būna sunku“, „labai noriai lanko, šiltas ir malonus
auklėtojų bendravimas, įdomi ir įvairi veikla“.
Gaunamos informacijos pakanka, auklėtojos visada atsako į rūpimus klausimus,
organizuojami išsamūs tėvų susirinkimai, persiunčiama foto ar video medžiaga elektroniniu paštu.
Atsakiusieji pažymi, kad visada labai maloniai pasikalba su auklėtojom, yra patenkinti, džiaugiasi
nuolat atsinaujinančiais vaikų darbeliais, teikiama informacija apie vykstančius projektus, išsami
vaiko raidos bei pasiekimų ataskaita.
„Džiugina įvairūs renginiai, išvykos, darželyje tikrai puiki, šilta atmosfera, geros,
kompetentingos auklėtojos, graži aplinka, demokratiškas, atviras naujovėms darželis,...labiausiai
vertinu auklėtojų ir auklytės bendravimą, veiklų įvairovę, visuomet besikeičiančią aplinką.
Auklėtojų atsidavimas vaikams, priežiūra, mažai sirgo. Labiausiai vertiname požiūrį į vaiką, kad jis
yra asmenybė, mažas didelis žmogus, kad kiekvienas čia mylimas ir kad vaikui svarbiausia meilė ir
dėmesys. „Įsiklausymas į vaiko poreikius, ugdomosios veiklos netradicinė aplinka, jaučiamas
dinamiškumas ir saugumas, auklėtojų profesionalumas ir kompetencijos, mišrios grupės – nuostabu.
Teisingas, lankstus požiūris į vaiko ugdymą, visada įdomi nauja veikla vaikams. Jūs nesivaikote
madų, jūs matote kiekvieną vaiką, leidžiate jam atsiskleisti” ir kt.
Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvai pastebi ir vertina ne tik nuoširdų bendravimą ir
bendradarbiavimą su tėvais, vaikais, bet ir itin svarbus pats santykis su vaiku, požiūris į jį, į patį
ugdymo procesą, jo organizavimą, aplinkų kūrimą, pateikiamą informaciją ne tik žodžiu, bet ir
kitomis priemonėmis. Jiems svarbu, ką vaikas veikia, kaip jaučiasi, ką valgo ir pan.
Dėkojame visiems už atsakymus!

