
Alytaus jaunimo centro ugdytinių tėvų apklausa „Alytaus jaunimo centro 

mikroklimato ir veiklos vertinimo tyrimas“. 

2021 m. sausio 11-22 d. vykdyta Alytaus jaunimo centro ugdytinių tėvų apklausa „Alytaus jaunimo 

centro mikroklimato ir veiklos vertinimo tyrimas“. Apklausoje dalyvavo 404 respondentai, kurie 

atsakė į 17 klausimų. 

Apklausos rezultatai: 

1. Tvarka Alytaus jaunimo centre 

Daugiau nei 90 proc. respondentų sutinka arba visiškai sutinka, jog jiems yra aiškios įstaigos 

taisyklės,  jiems pakanka informacijos apie vaiko ugdymo ir ugdymosi pasiekimus, vaiko elgesį 

įstaigoje. Tiek pat repondentų yra įsitikinę, jog jų vaikas Alytaus jaunimo centre yra saugus, 

sutinka, jog įstaiga yra jauki. 

2. Alytaus jaunimo centro tradicijos 

Didžioji dauguma respondentų (85,9 proc.) teigia, jog jiems patinka įstaigos renginiai, į jų 

organizavimą įsitraukia trečdalis ugdytinių tėvų. Didžioji dauguma respondentų domisi įstaigos 

renginiais ir juose dalyvauja. 

3. Tapatumo jausmas 

Absoliuti dauguma respondentų yra patenkinti Alytaus jaunimo centro teikiamomis paslaugomis, 

teigia, jog įstaigoje yra patenkinami jų vaikų poreikiai, pasitiki įstaigos mokytojais kaip gerais savo 

dalyko specialistais. Didžioji dauguma tėvų teigia, jog įstaigoje tėvų nuomonė yra vertinama. 

4. Alytaus jaunimo centro mikroklimatas 

7,7 proc. respondentų teigia, jog nutinka, kad mokytojai įžeidžia jų vaiką. Kad tėvai įstaigoje yra 

laukiami, mokytojai pasiruošę bendradarbiauti ir geranoriški jų vaikui ir su vaiku elgiasi teisingai 

teigia daugiau nei 90 procentų respondentų. Mokesčio už neformalųjį švietimą Alytaus jaunimo 

centre tvarka  ir Alytaus jaunimo centro užsiėmimų lankomumo apskaitos tvarka tenkina 90 

procentų respondentų. 

5. Alytaus jaunimo centro mikroklimato įvertinimas 

Įstaigos mikroklimatą labai geru arba geru laiko 91,5 proc. respondentų. 5,2 proc. respondentų 

negalėjo atsakyti į klausimą, 3,2 proc. mikroklimatą laiko vidutinišku. 

6. Alytaus jaunimo centro įvaizdis 

97,3 procentai respondentų sutinka, jog įstaigoje dirba geranoriškas personalas. Beveik visi 

respondentų sutinka, jog įstaigoje vyrauja teigiamas požiūris į ugdymąsi, aplinka yra tvarkinga, 

įstaigoje rūpinamasi ugdytiniais. 

7. Ar esate patenkinti Alytaus jaunimo centro teikiamomis paslaugomis? 



96,5 procentai respondentų yra patenkinti įstaigos teikiamomis paslaugomis. 1 procentas 

respondentų atsakė, jog yra nepatenkinti, atsakymą „kita“ pateikė 2,5 proc. respondentų, kurie 

nurodė, jog juos ne visiškai tenkina nuotolinis ugdymas ir mokestis už paslaugas. 

8. Alytaus jaunimo centro veikla 

Daugiau nei 90 procentų respondentų Alytaus jaunimo centro teikiamas paslaugas, organizuojamus 

renginius, aptarnavimo kokybę įstaigoje ir virtualioje erdvėje vertina gerai arba labai gerai. 

Nuotolinius užsiėmimus gerai arba labai gerai vertina daugiau nei 78,9 proc. respondentų. 

9. Kaip, jūsų nuomone, galėtume gerinti organizuojamų renginių kokybę? 

Atvirame pasirenkame klausime atsakymus pateikė 72 respondentai, kurie nurodė, jog juos tenkina 

esama renginių kokybė, atsakė, jog neturi nuomonės arba pateikė įžvalgų, pasiūlymų (pridedama 

rezultatų santraukoje). 

10. Su kokiais sunkumais Jūsų vaikas(ai) susidūrė, naudodamasis nuotolinio neformalaus 

ugdymo paslaugomis? 

24,2 proc. respondentų pateikė atsakymą, jog vaikus reikėjo išmokyti naudotis naujomis 

kompiuterinėmis programomis, daugiau nei 24 procentai respondentų atsakė, kad per ilgas 

naudojimasis kompiuteriu (pamokos, būreliai) išvargino vaiką. 11,8 proc. respondentų teko 

pasirūpinti įranga, daugiau nei 13 proc. nurodė, jog vaikui buvo neįdomu, sunku susikaupti. 25,6 

proc. respondentų pateikė atsakymą „kita“, kuriame nurodė, jog problemų nekilo arba nurodė 

iškilusias problemas (pridedama rezultatų santraukoje). 

11. Kokius naujus įgūdžius jūsų vaikas įgauna / sustiprina nuotolinio mokymosi metu?  

Beveik pusė respondentų nurodė, jog nuotolinio mokymosi metu jų vaikas įgauna ar sustiprina 

savarankiško mokymosi įgūdžius, 20,6 procentų mano, jog jų vaikas įgauna laiko planavimo, o 27,8 

proc. – kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų įgūdžių. 

12. Kokių virtualių paslaugų pageidautumėte?  

Atvirame pasirenkame klausime atsakymus pateikė 51 respondentas, atsakydami respondentai 

nurodė, kokių paslaugų pageidautų, arba atsakė, jog poreikio nėra (pridedama rezultatų 

santraukoje). Vienas respondentas pateikė siūlymą sukurti Alytaus jaunimo centro klientų 

savitarnos sistemą. 

13. Ar jums aktualu, kad Jūsų vaikas neformaliojo vaikų švietimo veikloje ugdosi (ugdytųsi) 

socialines emocines kompetencijas? 

72 procentai respondentų atsakė, jog jiems aktualu, jog vaikas neformaliojo vaikų švietimo veikloje 

ugdosi (ugdytųsi) socialines emocines kompetencijas, 24,8 proc. respondentų rinkosi atsakymą 

„galbūt“, 3,2 proc. atsakė „ne“. 

14. Kokių emocinių ir socialinių kompetencijų, Jūsų nuomone, labiausiai trūksta Jūsų vaikui ir 

norėtumėte, kad šiems įgūdžiams gerinti būtų skiriama daugiau dėmesio užsiėmimų metu: 



Respondentai daugiausia pageidavo, jog jų vaikas ugdytųsi pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, 

atsakingumo, savęs pažinimo ir bendravimo kompetencijas. 

15. Ar jūsų vaiko dalyvaujamoje neformaliojo švietimo veikloje yra integruojama socialinių 

įgūdžių ir finansinio raštingumo programa „Aflatoun“? 

Jei taip, įvertinkite, kokius socialinius emocinius įgūdžius jūsų vaikas ugdosi dalyvaudamas 

programoje 

70,9 proc. respondentų atsakė, jog jų vaikas nedalyvauja programoje, arba tėvai nežino, ar programa 

integruojama. Likusieji respondentai atsakė, jog jų vaikai programoje ugdosi gebėjimus atpažinti 

savo jausmus, reguliuoti savo emocijas, mintis ir elgesį, kurti ir išlaikyti ryšius su kitais, priimti 

sprendimus. 

16. Iš kur sužinote apie Alytaus jaunimo centre teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius? 

36,5 procentai respondentų atsakė, jog informaciją suteikia mokytojai, daugiau nei 46 procentai 

informaciją gauna iš internetinių šaltinių (socialinių tinklų ir Alytaus jaunimo centro internetinės 

svetainės). 12,3 proc. apie įstaigos renginius ir paslaugas sužino iš informacijos Alytaus jaunimo 

centro patalpose, 4,7 proc. respondentų rinkosi atsakymą „kita“, kuriame nurodė, jog juos 

informuoja vaikai, aplinkiniai, žiniasklaida. 

17. Ar viešojoje erdvėje pakanka informacijos apie Alytaus jaunimo centro teikiamas 

paslaugas? 

72 procentai respondentų atsakė, jog jiems pakanka informacijos apie Alytaus jaunimo centro 

teikiamas paslaugas, 24,3 procentai nurodė, jog viešojoje erdvėje informacijos trūksta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


