
TĖVAMS. Neformalusis ugdymas lopšelyje-

darželyje "Linelis" 

 

2020 m. gruodžio mėnesį buvo organizuota apklausa įstaigą lankančių ugdytinių tėvams apie 

neformaliojo ugdymo įgyvendinimą lopšelyje-darželyje „Linelis“. Apklausoje dalyvavo 82 tėvai. 

Glaustas esminių principų apibendrinimas: 

➢ Apibendrinant rezultatus matyti, kad 57,3 proc. tėvų žino kokie NU užsiėmimai vykdomi 

įstaigoje, 26,8 proc. teigia nežinantys, 12 proc. abejoja ar žino.  

➢ Tėvai nurodo, jog 42,7 proc. vaikų lanko užsiėmimus, 39 proc. nelanko, 14,6 proc. – nežino. 

Papildomai tėvai nurodo, kad lankė tuomet, kai nebuvo karantino apribojimų.  

➢ Atsakymai apie programų turinį, ar tėveliai yra susipažinę rodo, kad didžioji dalis nėra 

susipažinę su programomis, taip pat ne visi tėvai žino ar moka ar nemoka už neformalųjį 

ugdymą įstaigoje (4,5,7 diagramos).  

➢ Apie informacijos gavimą ką vaikai veikė užsiėmimuos galime matyti 8 digramoje. Matyti, 

kad beveik vienodai pasiskirtę: vaiko (49,5 proc.), mokytojo (48,6 proc.) ir tik 1,9 proc. iš NŠ 

mokytojo. Kokia forma gaunama informacija galite matyti 9 diagramoje. 

➢ Matyti, jog tėvai nežino ir kokios priemonės yra naudojamos įgyvendinti neformaliojo 

švietimo programas.  

➢ Paklausus tėvų ar jie patenkinti užsiėmimais, matyti, kad didesnė dalis atsakiusiųjų nežino 

(žr. 15,16 diagramas).  

➢ Tėvai didesnį dėmesį norėtų atkreipti į: 

o NŠ kūno kultūros užsiėmimai – kvėpavimo problemos (31,7 proc.), skoliozė (30,5 

proc.), plokščiapėdystė (19,5 proc.). 

o NŠ dailės užsiėmimai – rankos, riešo lavinimo, taisyklingo priemonių laikymo (68,3 

proc.), estetinio suvokimo (17,1 proc.).  
 

Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad didžioji dalis dėl šalyje esančio karantino 

nežino arba mažai žino apie šiuo užsiėmimus, kadangi jų veikla buvo stipriai apribota (dėl didelio 

kontaktų skaičiaus). Atnaujinant neformaliojo ugdymo programas bus įtrauktas didesnis dėmesys 

tėvams bei informavimui apie vykstančias veiklas. Tam bus pasitelktas el. dienynas bei mūsų 

internetinė svetainė. Taip pat atsižvelgsime ir į tėvų pasiūlymus kuriose srityse skirti didesnį dėmesį, 

kadangi atsakymai sutampa ir su mokytojų atlikta apklausa.  

 

REZULTATAI PATEIKIAMI DIAGRAMOSE ŽEMIAU 

 

 

 

 

Parengė l.e. direktoriaus pareigas Viktė Radavičiūtė 

  



1. Ar Jūs žinote, kokie neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi įstaigoje? 

 

 

2. Ar Jūsų vaikas lanko šiuos užsiėmimus? 

 

 

3. Vaiko amžius 
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4. Kokios neformaliojo švietimo programos įgyvendinamos įstaigoje? 

 

 

5. Ar esate susipažinę su jomis? 

 

6. Ar norėtumėte kitokių neformaliojo švietimo programų įstaigoje (įrašykite kokių)? 

•  Suokti,gimnaatika aerobine 

•  tapyba, gimnastika, darbas su moliu 

•  Norėčiau gauti informacijos bent apie šitas 

•  Ne 

•  Kūrybinį- lipdymas, bet ką, šokiai 

•  Neformalios gamtamokslinio ugdymo programos, teatro studija 

•  Ne 

•  Norėtus tiesiog daugiau veiklos įstaigoje 

•  Užsienio kalbos 

•  Šokiu 

•  Nezinau 

•  Nežinau 
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•  Norėtųsi kad šiame darželyje butų didesnis būreliu pasirinkimas o ne tik šokiai ir karate, į kuriuos 

vaikai net nenori eiti 

•  Karate 

•  Muzikos programų 

•  Užtenka 

•  Šokiai, vaidyba 

•  Pakaktų auksčiau išvardintų, jei jos yra vykdomos 

 

7. Ar Jums kainuoja neformaliojo ugdymo užsiėmimai vykdomi įstaigoje, kuriuos veda mūsų įstaigos 

darbuotojai? 

 

•  Nelankom 

•  Nelanko 

•  Dažniausiai ne 

 

8. Iš ko sužinote, kuo vaikas užsiėmė dailės ar kūno kultūros metu? 
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9. Kokia forma gaunate šią informaciją? 

 

•  Negaunu 

•  Apklausoje 

•  Negaunu 

•  Is vaiko kalbos 

•  Jokia 

 

10. Ar Jūsų manymu pakanka priemonių tinkamai veiklai organizuoti? 
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11. Ar esate kada dalyvavę atviroje veikloje (dailė, kūno kultūra)? 

 

 

12. Ar Jūs žinote kur įstaigoje vyksta neformaliojo ugdymo užsiėmimai? 

 

13. Į kokias sritis norėtumėte, kad kūno kultūros mokytoja labiau atkreiptų dėmesį, ruošdama 

programą? 
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•  I visas isvarsintas lygiaverciai 

•  Laikysena 

•  Aprėptų viską 

•  Emocijų paleidimas per sportą 

•  Specialistai turi patys žinoti,. Į ką turi atkreipti, kad vaikams būtų geriau 

•  Kad lavintu kuna ir i visus aspektus butu atkreipiamas demesys pagal butinybe 

•  Bendrai būtų pritaikyta visiems ir dėmesys skiriamas visoms sritims 

•  Tempimo pratimai  

•  Teisinga laikysena 

 
14. Į kokias sritis norėtumėte, kad dailės mokytoja labiau atkreiptų dėmesį, ruošdama programą? 

 

 
•  I visas isvardintas lygiaverciai 

•  Aprėptų viską. 

•  Leistų pasireikšti vaiko kūrybiškumui be rėmų 

•  Noris veiklos daugiau visur 

 
15. Ar esate patenkinti DAILĖS neformaliuoju ugdymu įstaigoje? 
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16. Ar esate patenkinti KŪNO KULTŪROS neformaliuoju ugdymu įstaigoje? 

 
 

17. Jeigu į paskutinius du klausimus atsakėte NE - prašome įrašykite kas Jums kelią nepasitenkinimą 

•  Daile nelankom, net nezinojau, kad yra. 

•  Nelankom, bet labai norėčiau, kad būtų užsiimta ir su dvimečiais 

•  Jo šiemet tiesiog nėra. Jeigu būtų būtume patenkinti. 

•  Mano vaikas pats piesti ir daryti manksta nemoka. 

•  Šiuo netu niekas nevykdoma, vaikai sėdi savo grupėse 

•  Nedaromi jokie apsilimai grupėje 

•  Pirmą kartą perskaičiau ir išgirdau, kad tėvai gali dalyvauti užsiėmimuose. Niekas ne pasakoje ką 

vaikai veikia. Aplamai darželis jokia informacija kas yra susieja su vaikais nesidalina. Pvz. Vaiko 

ugdymo vertinimas, kas vaikui nesiseka,kur reikia su vaiku padirbėti.... 

•  Trūksta informacijos apie vykdomą veiklą 

18. Ko reikėtų, kad neformalaus ugdymo užsiėmimai labiau tenkintų Jūsų lūkesčius (įrašykite)? 

•  Informacijos 

•  Kad jie tikrai vyktų 2 kartus per savaitę 

•  Dailė, šokiai 

•  Tiesiog kad vyktų veikla vaikams, vaikai nori įvairesnių užsiėmimų 

•  Rezultatu. 

•  Daugiau informacijos apie neformaluji ugdyma 

•  Daugiau lavinimo priemonės vaiko lavinimui. Informacijos apie apie vaiko sugebėjimus ,atliktus 

darbelius. 

•  Daugiau informacijos tėveliams apie programas, jų veiklas ir baudas vaikams 

•  Ir taip tenkina 

•  Daugiau kalbėtis su tėvais, juos informuoti. Leisti tėvams prisijungti prie vaiko vertinimo,, 

dienyno,,. 

•  Daugiau informacijos. 

•  Pirmiausia tai, gauti pakankamai informacijos apie tai, kas yra daroma 

•  Piešti, piešti ir dar kartą piešti. 
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