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Nuo 2021 m. gruodžio 29 d. iki 2022 m. sausio 5 dienos buvo vykdoma Viešosios įstaigos „VšĮ 

Marijampolės futbolo centras“ ugdytinių ir jų tėvų anoniminė apklausa elektroniniu būdu apie 

įstaigos veiklą 2021 metais. Pagrindinis apklausos tikslas: gerinti ugdymo kokybę, tenkinant 

vartotojų poreikius bei pageidavimus įstaigoje. Apklausoje dalyvavo 177 asmenys, anketą sudarė 19 

klausimų.  

Žemiau pateikiami anketos klausimai ir atsakymai, kurie išreikšti procentine išraiška. Paskutiniame 

puslapyje – apibendrinimas su išryškintomis veiklos tobulinimo rekomendacijomis.  

 

1. Ar Jūsų vaikas lanko užsiėmimus noriai? 

 
2. Ar treniruočių procesas organizuojamas taip, kad vaikui skatintų motyvaciją sportuoti? 
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3. Įvertinkite atsinaujinusį Futbolo centro internetinį puslapį. 

4. Įvertinkite įstaigos veiklą socialiniuose tinkluose. 

 
5. Ar tenkino treniruočių savaitinis skaičius per 2021 metus? 
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6. Ar tenkina treniruočių laikas? 

 
7. Ar Jus  tenkina organizuojamų turnyrų skaičius (vykdomų Marijampolėje ir išvykoje)?  
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8. Ar treniruočių tvarkaraščio pateikimo forma (Socialiniame tinkle, internetiniame puslapyje) 

Jums prieinama? 

 
9. Ar Jūs pakankamai gaunate informacijos apie vaiko pasiekimus ir spragas? 
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10. Įvertinkite 5 balų skalėje Futbolo centre sukurtas sąlygas treniruotis Jūsų vaikui.  (1-labai  

blogai, 2-blogai, 3- vidutiniškai 4- labai gerai ; 5 - puikiai) 

 

11. Kaip vertinate „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ teikiamos paslaugos kokybės ir kainos 

santykį? 

 

 

12. Ar dalyvavote 2021 m. organizuotoje vaikų vasaros stovykloje? Jeigu taip, įvertinkite vaikų 

vasaros stovyklos organizavimą. (1 -labai  blogai, 2-blogai, 3- vidutiniškai 4- labai gerai ; 5 – 

puikiai, pažymėkite X ženklu). 
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13. Įvertinkite aprangų el. parduotuvės teikiamas paslaugas. 

 

14. Ką Jūsų nuomone reikėtų tobulinti „VšĮ Marijampolės futbolo centre“, kad pagerėtų 

teikiamos paslaugos? 
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15. Kaip dažnai bendraujate su savo vaiko treneriu? 

 

16. Įvertinkite 5 balų skalėje „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ (veiklos) organizavimą : (1 -

labai  blogai, 2-blogai, 3- vidutiniškai 4- labai gerai ; 5 - puikiai). Pažymėkite ženklu X.  

17. Ar rekomenduotumėte „VšĮ Marijampolės futbolo centrą“ giminėms, draugams ar 

pažįstamiems?  
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18. Jūs esate vaiko:  

19. Koks Jūsų vaiko amžius? 
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APIBENDRINIMAS 

Apibendrinant anketos rezultatus, galima teigti, kad futbolo treniruotes įstaigoje lankantys vaikai, 

užsiėmimuose dalyvauja noriai, treniruotės organizuojamos taip, kad skatintų vaiko motyvaciją 

sportuoti. 2021 m. įstaiga atnaujino internetinį tinklapį, todėl buvo įdomu sužinoti tėvų ir vaikų 

nuomonę apie tai. Džiugu, kad respondentai pokytį įvertino teigiamai. Kitas klausimas buvo apie 

įstaigos darbą socialiniuose tinkluose. Čia atsakymai taip pat teigiami: 88,6 proc. apklaustųjų darbą 

soc. tinkluose įvertino aukščiausiais balais (4,5 balai), 11,4 proc. dar vis mano, kad šioje srityje 

dirbama per mažai. 

Treniruočių savaitinis skaičius tėvus tenkina, buvo ir atvirų atsakymų, kurie pabrėžia, kad vieniems 

treniruočių skaičius per mažas, kitiems per didelis. Tai priklauso nuo vaiko užimtumo kitomis 

veiklomis. Vertėtų tėvus pakartotinai informuoti, kodėl pagal sportininko amžių yra nustatomas tam 

tikras savaitinis treniruočių skaičius. 80 proc. apklaustųjų patenkinti treniruočių laiku. Kadangi 

įstaigoje sportuoja 400 sportininkų, kai kurios grupės skirstomos į A ir B, visiems pritaikyti patogų 

treniruočių laiką kartais yra sudėtinga.  

 

Kalbant apie turnyrų skaičių, 68,4 proc. atsakiusiųjų yra patenkinti, likusi dalis arba nepatenkinti 

arba siūlo turnyrų skaičių didinti. Šioje vietoje tikslinga atkreipti dėmesį į organizuojamų turnyrų 

skaičiaus didinimą tam tikroms berniukų amžiaus grupėms ir mergaitėms. Treniruočių tvarkaraščio 

pateikimo forma socialiniame tinkle Facebook ir internetinėje svetainėje respondentus tenkina.  

Kitas klausimas buvo apie informaciją apie vaiko pasiekimus ir spragas. Neramina, kad teigiamai 

atsiliepė tik 28,8 proc. apklaustųjų. Likusiai daliai trūksta komunikacijos su treneriu.  

 

Smagu, kad tėvai patenkinti sudarytomis sąlygomis treniruotis „Marijampolės futbolo centre“. 89,2 

proc. tėvų įvertino treniruočių sąlygas aukščiausiais balais (4,5 balai). Kalbant apie treniruočių 

kainos ir kokybės santykį atsakymai įvairesni. Didžiausias apklaustųjų skaičius mano, kad kaina 

vidutinė, o kokybė aukšta, kita apklaustųjų dalis pasidalino beveik lygiomis dalimis: kaina žema, o 

kokybė aukšta; kaina vidutinė ir kokybė vidutinė. 

 

2021 m. organizuota vaikų vasaros stovykla įvertinta aukštais balais, tačiau elektroninė aprangų 

prekybą 4 ir 5 balų skalėje vertina tik pusė respondentų. Nemaža dalis mano, kad veikla vidutiniška. 

Reikia atkreipti dėmesį į elektroninės parduotuvės veiklos tobulinimą.  

Nuomonė, ką reikėtų tobulinti centro veikloje pasiskirsto įvairiai. Daugiausia respondentų pasisako 

už trenerių komunikacijos su ugdytiniais tobulinimą (18,9 proc.), tačiau tai neženkliai skiriasi nuo 

psichologinės aplinkos tobulinimo (16,4 proc.). Ugdymo proceso organizavimas – 13,5 proc., po 11 
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proc. – aprūpinimas sportiniu inventoriumi ir saugios aplinkos palaikymas. 6,8 proc. respondentų 

mano, kad veikloje nieko tobulinti nereikia. 

 

32,2 proc. tėvų beveik nebendrauja su vaiko treneriu, 27,1 proc. – bendrauja kartą per mėnesį, 18,6 

proc.  – kartą per savaitę. 

Džiugu, kad beveik visi apklaustieji centro veiklą vertina gerai ir labai gerai, taip pat 88,7 proc. 

įstaigą rekomenduotų draugams, pažįstamiems ar giminėms.  

Į anketos klausimus daugiau atsakė ugdytinių mamos, nei tėčiai įvairaus amžiaus vaikų.  


