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Glaudus tėvų ir pedagogų bendravimas ir 
bendradarbiavimas - vienas esminių gerą ugdymą 
teikiančio darželio bruožų. Abipusė parama ir pagalba, 
savitarpio supratimas yra reikšmingos vaikų ugdymo 
sąlygos. Vaikui labai svarbu, kad ir namuose, ir 
darželyje požiūris į jo auklėjimą nesiskirtų. Pedagogų 
ir tėvų bendradarbiavimas padeda siekti bendro tikslo, 
suartina tėvus su vaikais ir pedagogais. Tik tarpusavio 
pasitikėjimu ir pagarba grįstu bendradarbiavimu šeima 
ir ikimokyklinė įstaiga gali laiduoti sėkmingą vaiko 
asmenybės formavimąsi.



Tikslas, uždavinys
Tikslas - sukurti pedagogų bendravimo ir 
bendradarbiavimo su šeima kokybiškos 
sąveikos sistemą.

Uždavinys - plėtoti tėvų savanorystę,  įtraukti 
juos į ugdymo procesą.



Labai svarbu yra kasdieninis bendravimas su tėvais, 
nes bendraujant su tėvais ar kalbantis su jais telefonu, 
rašant jiems laiškus mes keičiamės informacija, 
paaiškiname, kokie yra vaiko pasiekimai, pažanga, 
domimės vaiko elgesiu šeimoje. Atidžiai juos 
išklausydami, parodome, kad rimtai žiūrime į jų 
rūpesčius ir žodžius.



Įtraukdamos tėvelius į ugdomąją veiklą siekiame, kad 
vaikų tėveliai susibendrautų ir taptų darnia grupės 
bendruomene, nes tėveliai rengdamiesi šventėms 
susidraugauja ir artimiau susibendrauja, stebėdami 
vieni kitų pasirodymus, palaiko, siūlo pagalbą. Vienaip 
ar kitaip prisidėdami įgyvendinant darželio tradicijas, 
jie tampa neatskiriama darželio bendruomenės dalimi.



Tėveliai aktyviai įsitraukė į įstaigos 
strateginio plano kūrimą



Edukacinių erdvių kūrymą







Kartu su vaikučiais dalyvauja išvykose



Gamina kalėdinius žibintus 



Gamina kalėdines atvirutes



Aktyviai dalyvauja įvairiose šventėse: 
MYKOLINĖS



ŠEIMOS ŠVENTĖ





RUGSĖJO PIRMOJI



EGLUTĖ



SPORTO ŠVENTĖ



Smagiai laiką leidžia “Gandriuko” 
stovyklavietėje



"Mokykimės tarpusavyje bendradarbiauti 
geranoriškai, o vaikai, stebėdami mus, 
perims šį bendravimo su kitais modelį."
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