MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELISLOPŠELIS-DARŽELIS „RASA“
2019-2020 M.M. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS
TEMINIS ĮSIVERTINIMAS
VEIKLOS RODIKLIS
3.1.1 ĮRANGA IR PRIEMONĖS
► Įsivertinimui pasirinkti instrumentai: dokumentų analizė, veiklos analizė,
anoniminė ugdytinių tėvų ir pedagogų anketinė apklausa.
► Plačiojo (visuminio) įstaigos veiklos kokybės 2017-2018 m.m. įsivertinimo
pedagogų anketinės apklausos duomenimis 3 srities „Ugdymo(si) aplinkos
temos 3.1 „Įgalinanti ugdytis fizinė aplinka“ 3.1.1. rodiklis „Įranga ir
priemonės“ įvertintas:
Netinkamai – 0 %;

Patenkinamai – 19 %;

Gerai – 57 %;

Puikiai – 24 %

Įstaigos duomenų iliustraciją parengė lopšelio-darželio
veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Lopšelio--darželio įrangos ir priemonių įvairovė:
Lopšelio

Rodiklio aprašymas

Įstaigos duomenų iliustracija

Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinių
erdvių įranga ir priemonės įvairios, skirtingos
paskirties, atitinkančios situaciją, ugdymo(si)
turinį, poreikius ir ugdytinių amžių.
Ugdymo(si) priemonių pakanka ugdymo(si)
tikslams pasiekti.
Lopšelio-darželio mokytojai ir patys kuria
mokymosi priemones, dalinasi jomis ir
prasmingai naudoja.
Įranga ir priemonės paskirstomi teisingai,
garantuojant lygias galimybes kiekvienam
ugdytiniui.

89% tėvų patenkinti ugdymo proceso veiklų
pasiūla, kurios atitinka vaiko pasiekimų
galimybes ir poreikius.
61% pedagogų kiekvieną dieną pritaiko
grupės aplinką kompleksinei ugdomajai
veiklai, ugdymui(si) bendradarbiaujant ir
individualiai savarankiškai veiklai.
57% pedagogų išnaudoja lopšelio-darželio
įrangą ir priemones ugdymo(si) veikloms ne
tik grupės, bet lauko edukacinėse aplinkose.
76% tėvų pastebi, kad grupės papildomos
ugdymo priemonėmis vaikų žaidimams ir
pažintinei veiklai, jų nuomone lopšeliodarželio grupių ir lauko aplinka saugi,
motyvuojanti smalsauti, tyrinėti ir pažinti.
61% pedagogų pačios kuria ir gamina
ugdymo(si) priemones, ir dalijasi su
kolegėmis.
48% tėvų kartu su ugdytiniais noriai
prisijungia idėjomis ir darbais, kuriant ir
atnaujinant įstaigos grupių ir lauko aplinkas.

Įrangos ir priemonių šiuolaikiškumas:

Rodiklio aprašymas

Įstaigos duomenų iliustracija

Ugdymo procese naudojama įranga ir
priemonės atitinka šiuolaikinius ugdymo
reikalavimus ir pagal poreikį atnaujinamos.
Lopšelio-darželio bendruomenė periodiškai
įvertina turimų priemonių naudingumą.
Lopšelio-darželio mokymosi priemonių lėšos
pilnai išnaudojamos įrangos ir priemonių
įsigijimui ir atnaujinimui, ir garantuoja
ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę.

79% tėvų pastebi, kad ugdymo(si) veiklos
organizuojamos, naudojant šiuolaikiškas
inovatyvias mokymo priemones.
23,2% tėvų nuomone grupių įranga ir
priemonės patenkinamos būklės, trūksta
įvairesnių, šiuolaikiškesnių žaislų.
♦Įstaigos bendruomenė aptaria priemonių
įsigijimo galimybes ir poreikį Lopšeliodarželio tarybos, Pedagogų tarybos,
Metodinės tarybos posėdžiuose.
36% pedagogų džiaugiasi modernia grupių
ugdymo(si) aplinka, likusi dalis naudojasi
bendromis įstaigos salėje, žaidimų kambaryje
esančiomis šiuolaikiškomis priemonėmis.
44% pedagogų turi galimybę sukurti
virtualias mokymo(si) aplinkas, naudojantis
skaitmeninėmis priemonėmis ir IKT.
♦Apie lėšų panaudojimą įrangos ir priemonių
įsigijimui lopšelio-darželio bendruomenė
supažindinama įstaigos svetainėje,
pateiktomis finansinėmis ataskaitomis.

Rekomendacijos:
► Lopšelio - darželio biudžete numatytas lėšas mokymo
priemonių įsigijimui, naudoti, laikantis savivaldybės ir valstybės
reglamentuotos tvarkos;
►Mokymo įrangos ir priemonių aprūpinimo prioritetus numatyti,
atsižvelgiant į lopšeliolopšelio-darželio bendruomenės poreikius ir
siūlymus;
►Mokymo įrangos ir priemonių įsigijimo lėšas proporcingai
paskirstyti įstaigos vidaus, lauko edukacinių aplinkų bei
specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimui;
2020 m. gruodis

Anketinės apklausos tyrimas

„Ugdymo(si) proceso kokybės garantas
– tinkamos edukacinės aplinkos“

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Miliauskienė
2020-12-20

Tikslas išsiaiškinti lopšelio-darželio bendruomenės
nuomonę apie įstaigos pedagogų, įrangos ir
priemonių vaidmenį ugdymo(si) proceso
kokybės gerinimui.

Ugdytinių tėvams buvo pateiktos 170 anketų. Sulaukta 121 tinkamai
užpildytų anketų. Atsakomumo rodiklis 71,2%.
Apklausa vykdyta 2020m. spalio –lapkričio mėn.

Lopšelis--darželis kaip gyvenimo ir patyrimo
Lopšelis
erdvė:
Įstaiga - patraukli ir maloni vieta
7%
93%
Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

Ugdomojo proceso veiklų pasiūla, kuri mano vaikui
teikiama įstaigoje, esu patenkinta ((-as
as))

11%
89%

Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu numonės

Ugdymo(si) proceso vertinimas:
Manau, kad mano vaiko ugdymas atitinka jo pasiekimų
galimybes ir poreikius, kiekvieną savaitę pateikiama
informacija apie vykdomas veiklas grupėje

0,8%

0,3%

14,2%
Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

84,7%

Grupės ir lauko aplinka papildoma šiuolaikiškomis
priemonėmis, yra saugi, motyvuojanti
smalsauti, tyrinėti, pažinti

0,7%

0,5%

18,8%
Visiškai sutinku
Iš dalies priatriu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

80%

Mano vaikas puikiai jaučiasi grupėje, mokytojos gerai
pažįsta mano vaiką kaip asmenybę
0,5%
18,2%
Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nepritariu
Neturiu nuomonės

81,3%

Esu informuotas ((-ta) apie Vaiko gerovės komisijos veiklą
lopšelyje--darželyje
lopšelyje

2%

12%

Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

14%

72%

Įstaigos kultūra ir mikroklimatas:
Ugdytinių ↔ mokytojų ↔ tėvų tarpusavio bendravimas
grindžiamas pagarba ir tolerancija

7%

Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

93%

Ugdymo(si) procesas plėtojamas organizuojamose
išvykose, šventėse, sportiniuose renginiuose, projektinėje
veikloje. Esu aktyvus įstaigos renginių dalyvis

2,4%

34%

63,6%

Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas:
informacija reguliariai atnaujinama ir pateikiama įstaigos
internetinėje svetainėje, grupės mokytojos individualiai teikia
informaciją apie mano vaiko pasiekimus ir individualią pažangą

0,8% 0,7%
19,5%
Visiškai sutinku
Iš dalies pritariu
Nesutinku
Neturiu nuomonės

79%

Tėvų siūlymai ir pageidavimai ugdomųjų veiklų
patrauklumo didinimui:









Organizuoti kuo daugiau pažintinių išvykų ir
ekskursijų vaikams;
Pageidautume atskirų aikštelių vaikų žaidimams
lauke;
Sudaryti sąlygas vaikams nemiegoti pietų miego, jeigu
jie neužmiega;
Tikimės kuo mažesnės mokytojų kaitos grupėje;
Organizuoti 4-5 metų vaikams anglų kalbos
užsiėmimus;
Lauko treniruokliai turi būti skirti vaikams ir saugūs;
Laukiame inovatyvesnių ugdomojo proceso veiklų;
Nepataikauti spec poreikių vaikams, sudarant
išskirtinas sąlygas ir privilegijas grupėje;



Dažniau atnaujinti informaciją darželio internetinėje
svetainėje apie grupės veiklą;
Norėtųsi gauti dažniau ir daugiau informacijos apie
vaiko pasiekimus ir bendravimą grupėje;
Teikti tikrą, nepagražintą informaciją apie vaiką ir jo
elgesį grupėje;
Pasidomėti pedagogų darbu – yra mokytojų, kurios turi
asmeniškų nusistatymų prieš vaiką;
Sudaryti sąlygas prie darželio pasistatyti automobilį;



Esame labai patenkinti darželiu ir ypač mokytojomis;






