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Tyrimą atliko: Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ auklėtoja, slaugytoja L. Zubavičienė 
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                    MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 

 

TYRIMO  „ĮSTAIGOJE VYRAUJANTIS MIKROKLIMATAS“ ATASKAITA 

 

                                                          2017-04-27 

 

Mūsų įstaigos audito grupės narė L. Zubavičienė atliko tyrimą „Įstaigoje vyraujantis 

mikroklimatas“. Tyrimo tikslas-išsiaiškinti įstaigoje vyraujantį mikroklimatą: pasidomėti 

darbuotojų pasitenkinimu darbu, darbo sąlygomis, darbuotojų tarpusavio santykiais .  Buvo 

sudaryta anoniminė anketa darželio bendruomenei. Į anketoje pateiktus klausimus atsakė 26 įstaigos 

bendruomenės nariai. 

                  Įstaigos mikroklimatas, darbuotojų tarpusavio santykiai atspindi viso mūsų darželio 

bendruomenės santykius ir psichologinę atmosferą. Visas įstaigos  „gyvenimas“ turi tiesioginės 

įtakos tiek vaiko asmenybei, jo ateities formavimuisi, socialinei ir psichologinei raidai, tiek 

darbuotojų emociniam stabilumui, fizinei sveikatai ir ugdymo proceso kokybei. Mikroklimatas yra 

labai svarbi sėkmingos veiklos sąlyga.    

                Pirmuoju ir antruoju anketos klausimu norima išsiaiškinti, ar darbuotojai patenkinti 

dabartine savo darbo vieta, ar patenkinti savo darbo krūviu. Apklausoje dalyvavusieji 26 

darbuotojai vieningai atsakė, jog dabartine darbo vieta patenkinti ir tik 4 darbuotojai iš 26  yra 

nepatenkinti savo darbo krūviu(žr. 1 ir 2 pav.). Apibendrinant pirmo ir antro klausimo atsakymus 

galima teigti , jog dauguma darbuotojų patenkinti savo darbo vieta ir darbo krūviu. 

 

1. Ar esat patenkintas savo dabartine darbo vieta? 2. Ar esat patenkintas savo darbo krūviu? 

  Taip  -26               Ne   -0                                         Taip   -22              Ne   -4              

          
 

                                                                          1 ir 2 pav. 

Trečiuoju  anketos klausimu norima sužinoti, ar darbuotojas darbe jaučiasi saugus bei tinkamai 

įvertintas. 21 apklausoje dalyvavęs darbuotojas darbe jaučiasi saugus ir tinkamai įvertintas, 5 

apklausos dalyviai darbe jaučiasi nesaugūs ir tinkamai neįvertinti. Tai leidžia manyti, kad įstaigos  

žmonės jaučiasi labiau saugūs, vertingi, naudingi bei galintys prasmingai veikti (žr. 3pav.) 

 

3. Ar darbe jaučiuosi saugus ir tinkamai įvertintas ? 
   Taip - 21                 Ne -5            

 
                                            3pav.  



Aptariant 4 anketos klausimą, siekiama išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina save ir 

bendradarbius. 24 apklausos dalyviai galvoja, kad aš ir kiti žmonės geri, tik 2 – galvoja, kad aš 

blogas, o kiti geri.  

Tai leidžia manyti, jog žmonės mąsto pozityviai, vyrauja geranoriškumas, palankiai vertina save ir 

vieni kitus (žr. 4 pav.). 
                                                                                       

4. Aš vertinu save ir bendradarbius dažniausiai taip:?  
 

 

 
 

                                                                   4 pav. 

Analizuojant penktąjį  anketos klausimą, kuriame klausiama , kas sukelia stresą jų 

darbe, 6 darbuotojai atsakė, kad darbe nepatiria streso. 

11 darbuotojų nurodė, kad užduočių atlikimo terminai - įstaigoje viskas vyksta labai greitai, 7 

darbuotojai nurodė, kad būna kai kurių užduočių neaiškūs reikalavimai, ir 5 – nurodė, kad didelis 

darbo krūvis (žr. 5 pav.).  

 

5. Kurie iš šių faktorių sukelia stresą jūsų darbe?  

 

 

 

                                                                       5pav. 
 

 

 

 

 



Šeštuoju anketos klausimu norima išsiaiškinti, kas trukdo palaikyti gerą mūsų įstaigos 

mikroklimatą. 12 apklausoje dalyvavusių darbuotojų teigia, kad trūksta tolerancijos, pagarbos 

vienas kitam, 12 nurodo, kad įstaigoje darbuotojai susikaldę grupelėmis, o 10 – teigia, kad išsakius 

kritišką nuomonę darbo klausimais, iš bendradarbių galima su laukti nemalonumų (žr. 6 pav.) 
 

6. Kas trudo palaikyti gerą mūsų įstaigos mikroklimatą?  

 
 

                                                                  6 pav.  

 

 

Septintuoju klausimu  norima išsiaiškinti, ar reikalingi darbuotojams psichologo 

mokymai, kaip elgtis darbe. 20 įstaigos darbuotojų teigia,  kad psichologo mokymai jiems 

nereikalingi, 5 sutiktų išklausyti psichologo mokymus apie tai, kaip elgtis darbe.1 darbuotojas 

atsakė, kad paklausyti psichologo pravartu, nors didelio poreikio nejaučia.(žr. 7 pav.) 

 

7.Ar jums reikalingi psichologo mokymai, kaip elgtis darbe?  

  Taip  - 5                Ne   --20           kita -1                    
 

 
 

                                                                                7 pav.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aštuntuoju anketos klausimu, siekiama išsiaiškinti, ar darbuotojai darbe atviri 

naujovėms, pokyčiams.21 įstaigos darbuotojas atsakė, kad yra atviras pokyčiams ir naujovėms, o 5 

darbuotojai- ne. Galima teigti, kad dauguma darželio darbuotojų domisi švietimo naujovėmis, 

pokyčiais, palankiai į juos reaguoja, stengiasi įgyvendinti ( žr.8 pav.) 
 

8. Manau, kad esu darbe atviras naujovėms, pokyčiams? 
  Taip -21                 Ne -5                
 

 
 

                                             8 pav.  

Į devintą klausimą,  kuriuo klausiama, kas sukuria teigiamą darbo aplinką , 19 

apklausos dalyvių teigia, kad jo paties teigiamas požiūris į darbą, 16 darbuotojų nurodė, kad 

vadovas, 7 atsakė, kad kolegos (9 pav.) Tai rodo, kad teigiamą darbo aplinką sukuria pačių 

darbuotojų teigiamas požiūris į darbą, nusiteikimas gerai dirbti, iniciatyvumas bei aktyvumas. 

 

9.Manau, kad teigiamą darbo aplinką sukuria : (čia 1 žmogus atsakė į 2 variantus) 

 Kolegos  -7 

 Vadovas - 16 

  Mano paties teigiamas požiūris į darbą.- 19 

 
 

                                                  9 pav.  

 

10 klausimu siekiama, kad darželio darbuotojai įvertintų teiginius, 19 įstaigos 

dirbančiųjų jaučiasi pilnateisiais įstaigos nariais, 4 mano, kad sutampa jų ir įstaigos tikslai, 5 

didžiuojasi, kad dirba Tirkšlių darželyje „Giliukas“. (žr. 10 pav.) 

 

10. Įvertinkite šiuos teiginius, pažymėdami tinkamiausią variantą? 

  Mano ir įstaigos tikslai sutampa  - 4 

   Jaučiuosi pilnateisiu įstaigos nariu  -19 

  Didžiuojuosi dirbdama šioje įstaigoje  -5 
 



 
 

                                       10 pav.  

 

 

                                                                Išvados 

 

           Remiantis atsakymais į klausimus  Tirkšlių darželio „Giliukas“  mikroklimatas yra geras, 

kuris  vienaip ar kitaip veikia darbuotojų  ir vadovų tarpusavio santykius, o šie turi didelę įtaką 

bendram visos įstaigos mikroklimatui.  Daugumai kolektyvo narių patinka darbo vieta, darbuotojai 

jaučiasi saugūs ir tinkamai įvertinti, bet darbuotojai teigia, jog išsakę savo nuomonę, gali sulaukti iš 

kolegų nemalonumų, trūksta tolerancijos, pagarbos vienas kitam.  Pasigendama glaudesnio 

bendradarbiavimo, vieningumo kolektyve, nes kolektyvas yra šiek tiek susiskaldęs.  Nemaža dalis 

dirbančiųjų sutiktų, kad reikalingi pokyčiai  darbuotojų bendravime: tarpusavio pasitikėjimo, 

pagarbos ir atvirumo atmosferos kūrime. Nors dauguma darželio darbuotojų teigia, kad nereikalingi 

psichologo mokymai, kaip elgtis darbe, bet mokymai nepakenktų, o kaip tik padėtų spręsti, įgytume 

daugiau žinių  bendravimo bei bendradarbiavimo klausimais. Siūloma atrasti daugiau laiko bei 

galimybių  darbuotojams bendrauti visiems kartu neformalioje aplinkoje. 

 

                                                             Rekomendacijos  

 

1. Organizuoti išvykas, pokalbius darbuotojų kolektyve, kas padėtų atviriau įvardinti 

konfliktus, „nesusikalbėjimus“, pagerintų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą 

darbuotojų tarpe.   

2. Toliau burti kolektyvą, siekiant jo vieningumo ir susitelkimo, įgyvendinant išsikeltus tikslus 

bei formuojant bendruomenėje teigiamą mūsų darželio  kaip nuolat ir intensyviai 

besivystančios organizacijos įvaizdį. 

3.  Rengti darželio darbuotojų diskusiją, aptarti ir sudaryti  planą, kaip pagerinti mokyklos 

mikroklimatą:  

1) ką reikia stiprinti,  

2) kas už tai gali būti atsakingas, 

3) kaip ir iki kada tai padaryti 

 

 

 

 

 

 

 


