
UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VYKDOMO TARPTAUTINIO
PROJEKTO ERASMUS+ „MIŠKO PASAKA“ NR. 2014-1-SK01-KA201- 000441 _8

 PEDAGOGŲ ANKETŲ ĮVERTINIMO ANALIZĖ

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogams buvo pateikta 9 anketos ir prašoma
atsakyti į 8 klausimus apie vykdomą lopšelyje-darželyje „Eglutė“ tarptautinį Erasmus+ projektą „V
rozpravkovom lese“ – „Miško pasaka“ Nr. 2014-1-SK01-KA201- 000441 _8 ir jo naudą vaikams
bei pedagogams. Anketinėje apklausoje dalyvavo 7 pedagogai. Dvi anketos negrįžo.

Į pirmą klausimą „Kaip Jūs vertinate vykdomą tarptautinį projektą Erasmus+ „Miško
pasaka“?“ 6 (šeši)  respondentai  atsakė,  kad vertina labai  gerai  (100%), tai  sudaro  86%,  gerai
(70%), atsakė - 1 respondentas, tai sudaro 14%. Patenkinamai (40%) – 0 respondentų; blogai (iki
10%)  – 0 respondentų.
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Tarptautinio projekto Erasmus+ "Miško pasaka" vertinimas
Labai gerai Gerai Patenkinamai Blogai

Į  klausimą  „Ar pavyko  integruoti  šį  projektą  „Miško  pasaka“  į  kasdienį  ugdomąjį
procesą? atsakė: Puikiai pavyko (100%) – 5 (penki) respondentai, tai sudaro 71%. Iš dalies pavyko
– 2 respondentai, tai sudaro 29%. Nepavyko – 0 respondentų.
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Projekto "Miško pasaka" integravimas į kasdieninę veiklą
Puikiai pavyko Iš dalies pavyko Nepavyko

Į klausimą |“Ar projekto vykdomos veiksenos buvo įdomios ir naudingos ugdytiniams?“
Visi  7  (septyni)  respondentai  atsakė  „labai  įdomios  ir  naudingos  (100%)“  -  100%,.  Į  kitus
klausimus: „Vidutiniškai įdomios ir naudingos (50%), „Minimaliai įdomios ir naudingos (10%)“ bei
„Kita (įvertinkite Jūs procentais)“ atsakė 0 respondentų.
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Projekto "Miško pasaka" veiksenų įvertinimas
Labai įdomios ir naudingos Vidutiniškai įdomios ir naudingos
Minimaliai įdomios ir naudingos Kita

Į  klausimą  „Kas  vykdomame  projekte  „Miško  pasaka“  Jums  labiausiai  patiko?“
respondentai atsakė:

1.Edukacinės veiklos ugdytiniams netradicinėje aplinkoje patiko 7 respondentams - 100%
2. Išvykos, ekskursijos – 6 respondentams - 86%
3. Susitikimas su užsieniečiais Lietuvoje -1 respondentui -14%
Į klausimą „Kas nepatiko vykdomame projekte „Miško pasaka“ pedagogės atsakė, kad

viskas patiko ir nebuvo tokių veiksenų, kurios nepatiktų vaikams ar pedagogams.
Kalbėdamos  apie  problemas,  pedagogės  jų  neįvardino,  tik  viena  respondentė  įvardino

problemą - silpnas anglų kalbos žinias, kurių labai trūksta bendraujant su užsienio partneriais.



Atsakant  į  klausimą  „Kaip  vertinate  visų  vykdomų  tarptautinių  projektų  brandos
būklę?“ visi respondentai vieningai 100% atsakė, kad „dirba kompetentingi pedagogai, o vadovai
palaiko projektų įgyvendinimą“.

Kalbant apie „pagalbą ir kokios jos reikia, vykdant panašaus pobūdžio projektus“, 4 (keturi)
respondentai atsakė,  kad jokios pagalbos nereikia -  57%,  2 (du) respondentai mano, kad reikia
daugiau komandinio  darbo,  tai  sudaro  29%.  Viena respondentė  mano,  kad  reikalingi  seminarai
pedagogams patobulinti anglų kalbos žinias.
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Pagalbos poreikis, vykdant tarptautinius projektus
Nereikia pagalbos Daugiau komandinio darbo
Seminarų anglų kalbai tobulinti

Išvados: 
Siekdami užtikrinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos sėkmę – kiekvieno ugdytinio pažangą

ir gerus pasiekimus, ieškojome galimybių pasimokyti iš kitų šalių patirties. 
Ugdytinių pažintis su projektu prasidėjo pirmąja veikla – projekto logotipo sukūrimu. Vėliau

projekto  dalyviai  vykome  į  regioninius  parkus,  miškus,  tyrinėjome  gamtos,  augalų  ir  gyvūnų
unikalias savybes. Po išvykų pedagogai kūrė vaizdo pranešimus, pristatė juos rajono įstaigų bei
savo įstaigos bendruomenėms. 

Vaikų  gamtosauginės  nuostatos  buvo  ugdomos  skaitant  bei  aptariant  įvairius  literatūros
kūrinius, organizuojant diskusijas, šventes, išvykas, edukacines veiklas netradicinėse aplinkose bei
kuriant meninius darbelius. 
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