
INTERNETINĖS PRIEMONĖS  „MŪSŲ DARŽELIS“ NAUDOJIMO PATIRTIS 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „TRYS NYKŠTUKAI“ 

(tyrimo rezultatų apibendrinimas) 

 

 Internetinė priemonė „Mūsų darželis“ (el. dienynas) įstaigoje pradėta naudoti 2015 metais; 

ugdytinių tėvai priemonę naudoja nuo 2016 m. rugsėjo mėn. 

 2016 m. lapkričio mėn. tėvai (globėjai) dalyvavo apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti 

tėvų (globėjų) naudojimo(si) el. dienynu patirtį.   

 Apklausoje dalyvavo 78 tėvai (globėjai) (įstaigą lanko 216 vaikų). Iš apklausoje dalyvavusių 

78 tėvų (globėjų), internetine priemone „Mūsų darželis“ (el. dienynu) nurodė besinaudojantys 

60 tėvų (globėjų) (76,9 proc. dalyvavusių apklausoje tėvų).  

Tyrime dalyvavusių tėvų (globėjų) buvo prašyta nurodyti, kaip dažnai jie naudojasi 

internetine priemone „Mūsų darželis“. Dažniausiai tėvai nurodė besinaudojantys priemone kasdien 

arba kelis kartus per savaitę. Dalis tyrime dalyvavusių tėvų nurodė nesinaudojantys el. dienynu, 

nes:  

 Nežino apie tokią priemonę (9 tėvai)  

 Neturi prisijungimo duomenų (6 tėvai) 

 Pakanka informacijos, kurią pateikia grupės pedagogas (9 tėvai). 

 

Paprašėme tėvų išskirti dažniausiai naudojamus meniu punktus (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Dažniausiai naudojami el. dienyno meniu punktai (N=60) 

Meniu punktai Atsakymų 

skaičius 

Pasiekimų žingsneliai (fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, kasdieniniai gyvenimo 

įgūdžiai ir t.t.) 
50 

Numatomos veiklos (renginiai, išvykos ir t.t.) 49 

* Vaiko veikla (nuotraukos, aprašymai apie vaiko veiklą darželyje) 41 

Planai formose (vaikų grupės veiklos planai, pvz. muzikos, grupės) 26 

Užsiėmimų tvarkaraštis (vaiko lankomi neformaliojo ugdymo veiklos užsiėmimai) 24 

Lankomumas 15 

Susirašinėjimas 7 

Bendri dokumentai 7 

*Šešios įstaigos grupės naudoja uždaras facebook grupes, kuriose dalijasi įrašais apie vaiko veiklą 

 

Internetinės priemonės „Mūsų darželis“ privalumai (tėvų požiūriu): 

 El. dienynas palengvina ir paspartina informacijos prieinamumą (apie renginius, 

reikalingas priemones ir t.t.), pvz., „Jame galima rasti visą pačią svarbiausią informaciją 

apie <...> darželyje vykdomas veiklas, naujoves ir t.t.“, „Tai greitai prieinama 



informacija“, „Visa informacija yra vienoje vietoje ir lengvai prieinama. Net ir nelankant 

darželio neatitrūkstame nuo einamų reikalų“, „Šis dienynas yra nerealiai puiki ir patogi 

priemonė <...> greitai ir patogiai sužinoti visas naujienas <...>“. 

 Suteikia informacijos apie vaiko veiklą darželyje „Galiu sužinoti, ką veikia vaikas 

kasdien, kadangi su auklėtoja aptarti visos dienos (kiekvieno vaiko) nepakaktų laiko“, 

„Patogu stebėti vaiko veiklą ir raidą“, „...nes tėvams įdomu kaip sekasi jų vaikučiams 

darželyje“, „Galiu man patogiu metu ir patogioje vietoje stebėti savo vaiko veiklą 

darželyje“. 

 

El. dienyno trūkumai, anot tėvų: 

 Pedagogai pateikia per mažai informacijos apie vaiko pasiekimus („Trūksta vaikų 

pasiekimų pildymo, apibendrinimo ką nuveikė per šią savaitę“, „Vaikų pasiekimai 

nepakomentuoti“. 

 El. dienynas pildomas nereguliariai („Vienintelis trūkumas, kad  ne visi auklėtojai jį pildo 

kruopščiai ir reguliariai“) 

 Nėra sistemos mobilios versijos („nėra mob. versijos“). 

 

Tėvų siūlymai, pastebėjimai:  

• Informuoti el. paštu apie el. dienyne pateiktą naują informaciją „Būtų idealu, jei į 

elektroninį paštą ateitų perspėjimas iš el. dienyno apie tai, kad ten buvo patalpinta 

vienokia ar kitokia informacija“. „Kai atsiranda nauji įrašai, galėtų tėvams ateiti 

pranešimas į el. paštą“ 

• Pateikiama informacija apie vaiką galėtų būti dar išsamesnė „Auklėtojos galėtų 

daugiau aprašyti vaiko veiklą. Įkelti nuotraukų“. 

• El. dienyne padaryti kontaktų skiltį „Galėtų būti pedagogų, logopedų telefonų 

numeriai“. 

• Viešinti informaciją apie el. dienyną „Pačiame tinklapyje patalpinti nuorodą į el. 

dienyną“ 

 

Atsižvelgdami į tėvų išsakytus siūlymus ir kitus pastebėjimus, šiuo metu: 

 internetinėje svetainėje www.trysnykstukai.lt įkelta internetinės priemonės „Mūsų darželis“ 

nuoroda (su galimybe iškart prisijungti prie sistemos); 

 tėvai gali matyti vaikų valgiaraštį savaitei (meniu skiltis „Valgiaraštis“); 

http://www.trysnykstukai.lt/


 bendradarbiaujama su internetinės priemonės „Mūsų darželis“ administratoriumi dėl 

sistemos tobulinimo (kad tėvai galėtų matyti pedagogų įrašus apie konkretaus vaiko 

pasiekimus ir pažangą); 

 diskutuojama su pedagogais apie darbo sistemoje privalumus, pedagogai skatinami vis 

aktyviau išnaudoti priemonės teikiamas galimybes. 

 


