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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ
PROJEKTAS
,,PAGALBA IR TARPUSAVIO PASITIKĖJIMU GRĮSTAS ŠEIMOS
IR DARŽELIO BENDRADARBIAVIMAS, LAIDUOJANTIS SĖKMĘ
UGDANT VAIKO ASMENYBĘ“
NUOSTATAI

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekto nuostatai
reglamentuoja tikslą, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektas organizuojamas siekiant pritraukti kuo daugiau ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigų vaikų tėvelių ir pedagogų bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo – atrasti
bendradarbiavimo modulius ir juos pritaikyti savo įstaigoje.
3. Projektą organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ (Bitininkų 21, LT-46382 Kaunas),
telefonas 8 37 420165, el. paštas info@ld-boruzele.lt. Koordinatorės – direktorė Jurgita
Tamošiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Oresta Augustanavičienė. Organizatorės:
mokytoja metodininkė Gitana Janina Kordušienė, logopedė Deimantė Dagytė, socialinis
pedagogas Inga Laurynaitienė.
Kauno r. lopšelis-darželis „Uosiukas“ (Slėnio g. 47, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.), telefonas
+370 64645011, el. paštas rastine@uosiukas.lt. Koordinatorės – direktorė Vilma Vitkauskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Milda Gudavičiūtė. Organizatorė vyresnioji mokytoja
Vilma Juodienė.

4. Projekto partneris – visuomenės sveikatos specialistė Rūta Kalvaitienė, sveikos gyvensenos
klubas „Naujas aš“ (Kęstučio g. 27, Kaunas).
II TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – ieškoti įvairių metodų, bendradarbiavimo modulių kurie tiesiogiai ugdytinių
šeimas įtrauktų į ugdomąjį procesą.
6.

Uždaviniai:

6.1. Skatinti ugdytinių tėvelius ir įstaigos bendruomenę įsitraukti siekiant kokybiško
ugdymo/si proceso;
6.2 aptarti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo svarbą, tarpusavio pagalbos modulius, jų
reikšmę vaiko sėkmingam ugdymuisi;
6.3. organizuoti įvairias veiklas, kuriose ugdytojo vaidmenį atliks vaiko šeima veikiant
tradicinėse, netradicinėse aplinkose plėtojant sėkmingą ir visokeriopą vaiko asmenybės ūgtį.
6.4 siekti patenkinti visus reikalingus vaikų poreikius, auginant socialiai atsakingą
asmenybę.
III DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS
7. Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vykdančių
įstaigų bendruomenės nariai: ugdytiniai, šeimos nariai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai,
socialiniai partneriai. Dalyvių skaičius neribojamas.

IV ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Projektas vyks nuo 2022 m. lapkričio 12 d. iki 2023 m. kovo 19 d. Organizuotų veiklų
akimirkų su aprašymais lauksime iki 2023 m. kovo 20 d.
9. Projekto dalyviai organizuoja įvairias veiklas ar edukacijas šokant, vaidinant, muzikuojant,
piešiant, sportuojant, lipdant, žaidžiant, veikiant STEAM metodu ir fiksuoja veiklų akimirkas.
Vaiko šeimos vaidmuo turi būti tiesioginis, t.y. tėveliai turi dalyvauti ugdomajame procese,
atnešdami idėjų bei padėdami jas įgyvendinti.
10. Įgyvendinto projekto veiklų 4-6 nuotraukas ar video įrašą su grupės mokytojų ir tėvelių vardais
ir pavardėmis, dalyviai įkelia į Facebook paskyros grupę ,,Šeimos ir darželio bendradarbiavimas
laiduojantis sėkmę ugdant vaikus“.
Nuoroda: https://www.facebook.com/groups/314213863480838/edit

11. Įkeliant nuotraukas ar video įrašą, prašome nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą, veiklos
organizatorių vardus ir pavardes, trumpą pedagogų ir tėvelių veiklos aprašą (vietovę kur vyko
veikla ar edukacija).
12. Įstaiga, dalyvaudama projekte patvirtina, kad yra gavusi vaikų, užfiksuotų nuotraukose ar
video įrašuose, tėvų sutikimą juos viešinti projekto refleksijos tikslais.
13. Informacija apie projektą bus viešinama www.svietimonaujienos.lt, uždaroje Facebook
erdvėje ,,Šeimos ir darželio bendradarbiavimas laiduojantis sėkmę ugdant vaikus“, Kauno
lopšelio-darželio

„Boružėlė“

https://www.facebook.com/KaunoBoruzele

internetinėje
ir lopšelio-darželio

Facebook

paskyroje

,,Boružėlė“ internetinėje

svetainėje. Nuoroda: https://www.ld-boruzele.lt/

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Visiems projekto pedagogams bus parengtos organizatorių pažymos ir padėkos, kurios
projektui pasibaigus,

savaitės

bėgyje, bus įkeltos į uždarą Facebook grupę ,,Šeimos ir

darželio bendradarbiavimas laiduojantis sėkmę ugdant vaikus“
https://www.facebook.com/groups/314213863480838/edit
15. Projektui pateiktos veiklų nuotraukos ar video įrašas gali būti neatlygintinai ir be apribojimų
naudojamos projekto sklaidos tikslais, publikavimui, iliustravimui.
16. Projektui pateiktos veiklos, neatitinkančios projekto nuostatų, bus neįtraukiamos kaip
projekto dalyvės.
17. Autorius, pateikdamas nuotraukas ar video įrašą projektui, patvirtina, kad yra šių įrašų
autorius ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą juos pateikti projektui. Už autorinių teisių
pažeidimus atsako juos pateikę asmenys.
18. Pateikdamas projekto nuostatus atitinkančius kriterijus (t.y. nuotraukas ar video įrašą,
ugdymo įstaigos pavadinimą, trumpą aprašą, vardus bei pavardes) autorius tampa projekto dalyviu.
Projektų akimirkų įkėlimas į uždarą Facebook grupę ,,Šeimos ir darželio bendradarbiavimas
laiduojantis sėkmę ugdant vaikus“ https://www.facebook.com/groups/314213863480838/edit
organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

