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

 TĖVŲ ĮVERTINIMO ANKETŲ ANALIZĖ

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų tėveliams
buvo  pateikta  70  anketų  ir  prašoma  atsakyti  į  7  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. Anketinėje apklausoje dalyvavo 65 tėveliai. Penkios
anketos negrįžo.

Į  pirmą  klausimą  „Ar  pakankamai  gavote  informacijos  apie  įstaigoje  vykdomą
tarptautinį  projektą  Erasmus+  „Miško  pasaka“?“  tėveliai atsakė:  Maksimaliai  (100%)
informaciją gavo – 51 respondentas; tai sudaro 78%. Vidutiniškai (50%) gavo- 13 respondentų, t. y.
20% Minimaliai (10%) – 0 respondentų, Kita (įvertino procentais patys tėveliai) – 1 respondentas,
įvertinęs informacijos gavimą 70%, tai sudaro 2%.
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Į klausimą „Kaip tėveliams buvo pateikta informacija apie vykdomą projektą“ atsakė:
Informavo sūnus (dukra) – 28 respondentai, t. y. 43%; Informavo auklėtojos – 62 respondentai, t.y.
95%;  Perskaitė  spaudoje  –  15  respondentų,  tai  sudaro  23%; Perskaitė  įstaigos  tinklapyje  –  21
respondentas, t. y. 32%; Kita – 1 respondentas (informaciją gavo iš direktorės) – 2%. Tai rodo, kad
informacija apie vykdomą projektą tėvelius pasiekė įvairiais kanalais. Daugiausiai jų sužinojo iš
pedagogų, tačiau didelė dalis tėvelių sužinojo įvairiais būdais: iš vaikų, iš pedagogų, iš spaudos ir
kt.

Į klausimą „Ar projekto vykdomos veiksenos buvo įdomios ir naudingos Jūsų vaikui?“
tėveliai atsakė: Veiksenos labai įdomios ir praturtino ugdomąją veiklą (100%) – 58 respondentai, tai
sudaro 89%; Vidutiniškai  įdomios  (50%) –  5 respondentai,  tai  sudaro 8%; Minimaliai  įdomios
(10%) – 0 respondentų; Kita – 2 respondentai, t. y. 3%. Jie įvertino veiksenų naudingumą vaikams
80% ir 90%.
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Į  klausimą  „Kas projekte „Miško pasaka“ labiausiai patiko? Kas nepatiko? Tėveliai
atsakė:

Labiausiai patiko edukacinės ekskursijos ir išvykos – 41 respondentas (63%).
Verslumo projektas „Gilių kava“ – 2 respondentai (3%).
Visos veiklos patiko šiame projekte – 17 respondentų (26%).
Medelių sodinimas – 5 respondentai (8%).
Į klausimą „Kas nepatiko“ nesulaukėme nė vieno atsakymo.
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Apie  kitus  lopšelyje-darželyje  vykdomus projektus  dauguma tėvelių  puikiai  žino  ir  juos
įvardina:  tarptautiniai  eTwinning  projektai,  projektas  „Kelionė  į  pasakų  šalį“.  Respublikiniai
projektai: „Futboliukas“, „Darni mokykla“ ir kt. 

Vykdomo projekto naudą vaikams tėveliai įvertino kaip visokeriopą, motyvuodami tuo, kad
vaikai dalyvavo labai įdomioje ir vaikams daug įspūdžių teikiančioje ugdomojoje veikloje. Jie daug
keliavo, praplėtė savo akiratį, patyrė džiugių emocijų, praturtino savo žinias apie medžius, augalus,
gyvūnus,  sustiprėjo  vaikų  ekologinis  supratingumas,  jie  mokėsi  bendravimo.  Perteikdami  savo
patirtus įspūdžius meninėmis priemonėmis, vaikai ugdė(si) bendrąją meninę kompetenciją.

Į  klausimą  „Ką  siūlytumėte  keisti,  vykdant  panašaus  pobūdžio  projektus“ tėveliai
atsakė,  kad  keisti  nieko  nereikia,  kuo  daugiau  vykdyti  tokių  projektų,  kurie  praturtina  vaikų
ugdymą.
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