
DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO 
 LOPŠELYJE-DARŽELYJE „RASA“ ANKETINĖS APKLAUSOS TYRIMAS 

 
Tyrimas atlikta švietimo įstaigoje - Marijampolės vaikų lopšelyje – darželyje „Rasa“, 

teikiančioje ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Tyrimas atliktas kiekybiniu duomenų rinkimo 
būdu, naudojant anoniminę apklausos anketą. 
Atlikus apklausą anketinės apklausos būdu visi gauti duomenys buvo sugrupuoti ir apdoroti. Pagal 
klausimų pateikimo formą, anketa sudaryta iš uždarų klausimų, kurie leidžia pasirinkti vieną ar kelis iš 
duotų atsakymų. Anketą sudaro iš viso 18 klausimų. 

Tyrimo metu buvo apklausti visi įstaigos darbuotojai (administracijos darbuotojai, 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir kiti darbuotojai), išskyrus atvejus, kai 
darbuotojas turėjo nedarbingumą, atostogavo ar atsisaką dalyvauti apklausoje. Remiantis įstaigos 
duomenimis, įstaigoje dirba 63 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai esantys motinystės atostogose, 4 
darbuotojai antraeilininkai, iš viso buvo pateikta 57 anketos. 

(Anoniminėje apklausoje dalyvavo 57 respondentai, sulaukta pilnai užpildytų anketų 47). 
 

Rezultatai ir jų aptarimas. 
   

1. Pirmuoju anketos klausimu buvo klausiama ar darbe galite išreikšti savo nuomonę? Ar 
jos neriboja kolegos ar vadovai? 
 

 

pav. 1  Darbuotojų galimybė išreikšti savo nuomonę darbe ir ar jos neriboja kolegos ar vadovai. 

Atlikus duomenų analizę apie darbuotojų galimybę laisvai išreikšti savo nuomonę ir ar jos 
neriboja kolegos ar vadovai, iš pateiktų duomenų matyti, kad 36,9 % respondentų nurodė, kad gali 
išreikšti savo nuomonę visada ir jos niekas neriboja. Tačiau 8,8 % respondentų nurodė, kad savo 
nuomonės išreikšti neturi galimybės nurodydami atsakymą „niekada“.  

 

 

 

 



 

2. Antruoju klausimu norima išsiaiškinti ar respondentai buvo pertraukinėjami pokalbių 
metu. 
 

 

pav. 2  Respondentų nuomonė apie pertraukinėjimą pokalbių metu. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžioji dalis respondentų, t. y. 38,6 %, pasisakė, jog 
pokalbių metu niekada nebuvo pertraukinėjami. 28,1 % respondentų į šį klausimą atsakė pasirinkdami 
atsakymą „retai“, 10,5 % respondentų pasirinko atsakymą “kartais” ir 5,3 % respondentų nurodė 
atsakymą „dažnai“. 

3. Pateikus klausimą apie kolegų ir/ ar vadovų bendravimo toną respondentų atsakymai 
pasiskirstė taip (žr. 3 pav.). 
 

 

pav. 3  Respondentų nuomonė apie kolegų ir/ar vadovų bendravimą. 

Atsakius į šį klausimą matyti, kad daugiau nei pusė respondentų, t. y. 50,9 % nurodė, kad 
kolegos ir vadovai niekada su jais nebendravo pakeltu tonu. 22,8 % respondentų atsakė, kad toks 



bendravimas būdavo retai, 7,0 % respondentų nurodė atsakymą „kartais“ ir 1,8 % apklaustųjų pateikė 
atsakymą. „taip, dažnai“, nurodydami, kad kolegos ir vadovai su jais bendravo pakeltu tonu. 

4. Paklausus respondentų ar buvote baramas darbe, nuomonė pasiskirstė taip (žr. 4 pav.) 
 

 

pav. 4  Respondentų nuomonė dėl barimo darbe.  

Iš pateiktų duomenų matyti, kad 61,4 % respondentų nebuvo barami darbe, 15,8 % 
nurodė, kad buvo barami, bet retai, o 5,3 % nurodė, kad barami buvo, bet tik kartais.  

5 paveiksle pateikta respondentų nuomonė apie užduotis darbe.  
 

 

pav. 5  Respondentų nuomonė apie užduotis darbe. 

Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasiskirsčius labai panašiai. 41,9 % apklaustųjų 
nurodė, kad užduotys darbe įveikiamos visada, o 36,6 % respondentų nurodė, kad užduotys įveikiamos 
dažnai ir tik 3,5 % respondentų nurodė kartais. 

 



 

  

6 paveiksle pateikta informacija ar darbuotojai yra kritikuojami darbe?  
 

 
pav. 6  Respondentų nuomonė dėl kritikos darbe. 

47.4 % respondentų nurodė, kad kritikos dėl savo darbo nepatyrė, 28,1 % nurodė, kad 
kritikuojami buvo, bet retai, 5,3 % respondentų buvo kritikuojami, bet kartais, o 1,8 % respondentų 
nurodė, kad yra kritikuojami darbe dažnai. 

 
7 paveiksle pateikta informacija į klausimą, ar buvo kritikuojami kolegų ar vadovų dėl 

asmeninio gyvenimo? (žr. 7 pav.)  
 

 
pav. 7  Respondentų nuomonė dėl kritikos asmeniniame gyvenime. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad kritikos dėl asmeninio gyvenimo 77,2 % apklaustųjų 
nepatyrė ir tik 5,3 % apklaustųjų patyrė, bet retai. 
 
 
 
 



 
 
 
 

8 paveiksle pateikta respondentų nuomonė dėl terorizavimo (žr. 8 pav.) 
 

 
pav. 8  Respondentų nuomonė dėl terorizavimo. 

Respondentų nuomonė šiuo klausimu, galima teigti, kad yra tokia pati, nes terorizavimo 
nepatyrė. 

9 paveiksle respondentų nuomonė ar yra jautę, kad būtų vengiami ar ignoruojami kolegų 
ar vadovų. 

 

 
pav. 9  Respondentų nuomonė 

Iš pateiktų matyti, kad 70,2 % respondentų nebuvo vengiami ir ignoruojami kolegų ar 
vadovų. 8,8 % nurodė, kad taip patyrė, bet retai, o 3,5 %  respondentų nurodė kartais. 

 
 
 



 
 
 
10 paveiksle pateikta respondentų nuomonė dėl darbinės informacijos slėpimo (žr. 10 

pav.) 
 

 
pav.10  Respondentų nuomonė dėl informacijos slėpimo. 

70,2 % apklaustųjų nurodė, kad informacija niekada nebuvo nuo jų slepiama, 7,0 % 
nurodė, kad informacija buvo slepiama kartais, 3,5 % nurodė, kad buvo slepiama retai.  
 

11 paveiksle pateikta respondentų nuomonė į klausimą, ar esate girdėjęs paskalas apie 
save, inicijuotas kurio nors kolegos ar vadovo? 
 

 
pav.11  Respondentų nuomonė apie paskalas apie save. 



Iš pateiktų duomenų matyti, kad 45,6 % respondentų nėra girdėję apkalbų apie save iš 
kolegų ar vadovų, 28,1 % respondentų nurodė, kad yra girdėję, tačiau retai, 7,0 % yra girdėję kartais, o 
1,8 % apklaustųjų nurodė, kad yra girdėjęs apkalbas apie save dažnai, inicijuotas iš kolegų ar vadovo. 

12 paveiksle pateikta informacija į klausimą, ar šaipėsi iš Jūsų kolegos ar vadovai? 
 

 
pav. 12 Respondentų nuomonė apie pašaipas iš kolegų ar vadovų. 

66,7 %  respondentų nurodė, kad pašaipų iš kolegų ar vadovų nepatyrė niekada. 12,3 % 
kartais patyrė pašaipų kolegų ar vadovų, 1,8 % nurodė retai ir 1,8 % patyrė dažnai. 

 
13 paveiksle pateikta požiūris dėl respondentų religinių ir politinių pažiūrų.  
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pav. 13  Požiūris dėl religinių ir politinių pažiūrų. 

75,5 % respondentų nurodė, kad nėra patyrę pašaipų dėl religinių ir politinių pažiūrų. 

14 paveiksle pateikti neigiami atsiliepimai iš vadovų ar kolegų apie privatų respondentų gyvenimą.  
 



 

pav. 14  Atsiliepimai apie respondentų gyvenimą. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad beveik visi respondentai nurodė, kad nėra girdėję 
neigiamų, pašaipių atsipiepimų apie savo asmeninį gyvenimą ir kolegų ar vadovų. 

15 paveiksle pateikti veiksniai, kurie padėtų išvengti mobingo darbo vietoje. 

 

 

pav. 15  Veiksniai, galintys padėti išvengti mobingo darbo vietoje. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad darbuotojams svarbiausias veiksnys, galintis padėti 
išvengti mobingo darbo vietoje yra bendras psichologinis komfortas, tai sudaro 31,6 % respondentų. 
Antras svarbus veiksnys yra vadovavimo ir valdymo stilius, 26,3 %. Ne mažiau svarbūs ir kiti 
veiksniai, t. y. etikos kodeksas 21,1 %, nustatytos organizacijos vertybės 17,6 % ir įsigaliojusi 
organizacijos kultūra 19,3 %. 

16 paveiksle pavaizduota atvaizduota respondentų pasiskirstymas pagal užimamas pareigybes. 
 



 

pav. 16  Respondentų pasiskirstymas pagal užimamas pareigas 

Atlikus tyrimą matyti, kad tyrime didžioji dalis dalyvavusių respondentų yra pedagogai 
43,9 %, kitų darbuotojų buvo 36,9 % ir 1.8 % respondentų neatsakė į šį klausimą. 

 
17 paveiksle atvaizduota tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymas pagal lytį.  
 

 
pav. 17  Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. 

Paveiksle atvaizduota respondentų pasiskirstymas procentais. Tyrime dalyvavo vien moterys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 paveiksle pavaizduota respondentų pasiskirstymas pagal amžių.  
 

 
pav. 18  Respondentų pasiskirstymas pagal amžių. 

Tyrime dalyvavusių respondentų amžius yra įvairus nuo 29 metų iki 66 metų. 28,1 % 
respondentų neatsakė į šį klausimą. 
 
 
 

IŠVADA 
 

Remiantis atlikto tyrimo duomenų analize darbinė aplinka įstaigoje vertinama teigiamai. 
Darbo santykiai tarp įstaigos vadovybės ir įstaigos darbuotojų vertinama gerai. Galima teigti, kad 
įstaigos darbuotojai psichologinio smurto/mobingo darbo vietoje nepatiria.  

 


