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Tyrimo "Lopšelio-darželio
"Pušaitė" darbuotojų emocinė

gerovė bei psichologinis
mikroklimatas" rezultatai

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ



Tikslas
Šio tyrimo tikslas - įvertinti Vilniaus
lopšelio-darželio “Pušaitė” darbuotojų
emocinę gerovę ir psichologinį
mikroklimatą bei įsivertinti mobingo
grėsmę.



Duomenų rinkimui naudoti du
klausimynai: “Emocinė
gerovė” ir “Psichologinis
mikroklimatas”. Atsižvelgiant į
pasaulyje vyraujančią COVID-
19 pandemiją, pateiktas
papildomas klausimynas. 



Tyrimas atliktas 2021 spalio-
lapkričio mėnesiais. Tyrime
dalyvavo 32 Vilniaus lopšelio-
darželio “Pušaitė” darbuotojai.
Elektroninė nuoroda į apklausą
įstaigos darbuotojams išsiųsta
elektroniniu paštu. 



Demografiniai
duomenys

Pagal amžių daugiausiai
atsakiusiųjų yra 30-49
metų darbuotojai.
Didžioji dalis
respondentų,
dalyvavusių tyrime,
"Pušatėje" dirba iki 3
metų ir daugiau nei 15
metų.



"Pušaitės" darbuotojų
emocinė gerovė



Laimės būsena

Didžioji dauguma "Pušaitės"
darbuotojų džiaugiasi
gyvenimu bei jaučiasi laimingi.



Atkaklumas
Kaip matoma iš pateiktų duomenų, net

56,3% visiškai sutinka su teiginiu „aš
atlieku savo darbus iki galo “. 31,3%
sutinka su šiuo teiginiu. 6,3% labiau

nesutinka, ir tiek pat procentų
apklaustųjų, nei sutinka, nei nesutinka. 

 

Pagal apklaustųjų duomenis, 41,9% visiškai
sutinka su teiginiu “Aš sunkiai dirbu, kad

pasiekčiau tikslą”, 29% sutinka su šiuo
teiginiu. 22,6% labiau sutinka su šiuo

teiginiu ir 6,5% nei sutinka, nei nesutinka.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Nerimas

“Aš jaudinuosi dėl daugybės dalykų
darbe”, su šiuo teiginiu visiškai sutinka,

tik 25% apklaustųjų. 21,9% sutinka, 15,6%
nei sutinka, nei nesutinka, 12,5% labiau

sutinka. 9,4% labiau nesutinka, ir tiek pat
apklaustųjų nesutinka su šiuo teiginiu. 

31,3% labiau sutinka, su teiginiu “nuolat
nerimauju dėl padarytų klaidų”. 15,6%
visiškai sutinka, 15,6% sutinka ir 15,6%
nei sutinka, nei nesutinka. 9,4% labiau

sutinka ir 6,3% visiškai nesutinka su šiuo
teiginiu. 



Susietumas su kolegomis

“Aš gerai sutariu su kolegomis ”
– su šiuo teiginiu daugiausiai

apklaustųjų visiškai sutinka, net
40,6%. 34,4% sutinka ir 18,8%
labiau sutinka su šiuo teiginiu.

Tik 6,3% nei sutinka, nei
nesutinka su šiuo teiginiu. 

 

50% darbuotojų visiškai
sutinka, 18,8% sutinka ir
12,5% labiau sutinka ir
pritaria, kad prireikus

pagalbos, jie gali kreiptis
į įstaigos kolegas ir jos

sulaukti



Konfliktų valdymas

38,7% darbuotojų visiškai
sutinka, 29% sutinka ir
12,9% labiau sutinka ir

pritaria, kad darbo vietoje
iškilę konfliktai

sprendžiami konstruktyviai



Priklausymo darželiui jausmas 

25% darbuotojų visiškai pritaria,
43,8% pritaria ir 18,8% labiau

pritaria, kad elgesys tarp
darbuotojų ir ugdytinių yra

pagarbus vieni kitiems.

62,6%  darbuotojų visiškai
sutinka/sutinka, o 18,8% labiau

sutinka, kad įstaigoje jaučiama jog
vieni kitiems rūpime



Bendra "Pušaitės" darbuotojų savijauta

Visi darbuotojai savo
bendrą emocinę

savijautą darbe vertina
teigiamai (15,6% labai

puiki, 31,3% puiki, 31,3%
labai gera, 21,9% gera).



"Pušaitės" darbuotojų
psichologinis

mikroklimatas



Įvertintas „Pušaitės“ darbuotojų
psichologinis mikroklimatas bei
papildomi klausimai, susiję su

COVID-19 pandemijos laikotarpiu.
Skiriami 6 psichologinio

mikroklimato komponentai.

Vadyba ir darbo organizavimas (18
klausimų).
Psichosocialinės rizikos
organizacijoje (17 klausimų) bei
papildomi klausimai susiję su
COVID-19 pandemijos laikotarpiu
(12 klausimų).
Bendradarbiavimas ir santykiai (10
klausimų).
Ištekliai (4 klausimai).
Iššūkiai dėl ugdytinių (5 klausimai).
Kvalifikacija ir karjera (3 klausimai).

1.

2.

3.

4.
5.
6.



9 darbuotojai visiškai sutinka,13
sutinka, 4 – labiau sutinka ir teigia,

jog jų geri darbo rezultatai yra
pakankamai pastebimi įstaigoje.

12 darbuotojų visiškai sutinka,12
- sutinka, o 3 – labiau sutinka,

kad sunkiose situacijose su
ugdytiniais, gauna pakankamai

pagalbos.



16 visiškai nesutinka, 3
nesutinka ir 4 - labiau nesutinka
ir teigia, jog neteisybės darbo

įstaigoje nepatiria.

15 visiškai nesutinka, 1 nesutinka
ir 2 labiau nesutinka, kad darbo

vietoje susiduria su nesąžiningais
dalykais.



71,9% visiškai
nesutinka/nesutinka ir 3,1%

labiau nesutinka, su pateiktu
teiginiu dėl smurto ar prievartos

darbo įstaigoje.

62,5% visiškai nesutinka, 6,3%
nesutinka ir 6,3% labiau nesutinka su

teiginiu apie smurto/prievartos
susidūrimu darbe iš ugdytinių ir jų

tėvų pusės.



21 darbuotojas visiškai sutinka
ir 3 sutinka, kad įstaigoje bet
kokios formos patyčios – nėra

toleruojamos.

25 visiškai nesutinka ir 2 labiau
nesutinka su pateiktu teiginiu dėl

seksualinio priekabiavimo.



22 darbuotojai visiškai nesutinka ir
po du darbuotojus nesutinka/labiau
nesutinka, kad darbo įstaigoje yra

sukuriamos neįmanomos darbo
sąlygos darbuotojiems, kurie

nepatinka administracijai.



Su teiginiu “Dirbant karatino sąlygomis
patiriu daug įtampos” daugiausiai

apklaustųjų, nei sutinka, nei nesutinka. 6 iš
apklaustųjų sutinka, 5 visiškai sutinka su

šiuo teiginiu. 

Su šiuo teiginiu 50% apklaustųjų
visiškai sutinka, 31,1% sutinka, 12,5%

nei sutinka, nei nesutinka ir 6,3%
labiau sutinka. 



68,8% apklaustųjų visiškai sutinka
su teiginiu „Jaučiu pagarbų

bendravimą iš savo tiesioginio
vadovo“. 

43,8% apklaustųjų visiškai sutinka ir
34,4% sutinka su teiginiu “Gaunu

atgalinį ryšį iš vadovo, kaip jis vertina
mano gebėjimus ir išmanymą”.



Daugiausiai apklaustųjų sutinka su teiginiu,
jog jaučiasi drąsiai su sudėtingais

ugdytiniais. 9 apklaustieji visiškai sutinka, 5
labiau sutinka.

Daugiausiai apklaustųjų, net
40,6%, nei sutinka, nei
nesutinka su teiginiu

“Specialių poreikių turintys
vaikai neturėtų ugdytis

bendrojo ugdymo darželiuose,
nes nėra įmanoma jų ugdyti

su kitais ugdytiniais”. 



Išvados

Pastebimas išreikštas
“Pušaitės” darbuotojų

aukštesnis nerimo
lygis. Tai gali sietis su

nežinomybe dėl
COVID-19 pandemijos.

Taip pat aukštesnį
darbuotojų nerimo

lygį gali veikti
įtraukiojo ugdymo

iššūkiai.

Palankios darbo
sąlygos bei

pasitikėjimu grįsti
vadovo bei
darbuotojų

santykiai teikia
emocinį palaikymą

darbe.
 

Apklausti
„Pušaitės“

darbuotojai
nurodo, jog gauna

pakankamai
įvairios pagalbos
darbe bei emocnį

palaikymą iš
kolegų.

 

Tiesioginio vadovo
teikiamas atgalinis

ryšys bei
bendradarbiavimas
veikia darbuotojus

teigiamai bei
motyvuoja

darbuotojus dirbti
produktyviai.

 

Atliktas tyrimas
atskleidė, jog
darbiniuose

santykiuose mobingo
grėsmė nepastebėta,

vykdoma patyčių
prevencija bei

bendradarbiavimu
grįsti santykiai. 



Rekomendacijos
Skatinti pedagogų

bendravimą bei
bendradarbiavimą

su tėvais. Kurti
abipusio

pasitikėjimo grįstus
santykius.

 

Periodiškai vykdyti
psichoedukaciją

ugdytinių tėvams
apie vaiko raidą,

emocijas, įtraukujį
ugdymą ir pan.

 

Kviesti
darbuotojus

dalyvauti
mokymuose apie

specialiųjų
poreikių vaikų

ugdymą, iššūkius. 
 

Kviesti
darbuotojus

mokytis naujų
atsipalaidavimo

metodų bei geriau
pažinti save ir
savo jausmus.

 

Skatinti ir palaikyti
bendradarbiavimu

grįstus darbuotojų bei
vadovo santykius, kurti
tarpusavio palaikančią

aplinką.



Dėkoju už
dėmesį


