
Savo sėkminga bendradarbiavimo su tėvais patirtimi dalinsis 16 pranešėjų.
Pristatymų metu išgirsime pranešėjų patirtį ir įžvalgas taikant įvairius bendradarbiavimo
su tėvais būdus, bei organizuojant tėvų įsitraukimą didinančias veiklas. 

Pirmas uždavinys:

Sudaryti sąlygas pedagogų, švietimo

pagalbos specialistų, tėvų ir kitų

ugdytojų gerųjų bendravimo bei

bendradarbiavimo patirčių šalyje

informacijos sklaidai, aptariant tėvų ir

pedagogų bendravimo bei

bendradarbiavimo ypatumus,

galimybes, būdus, metodus ir nuotolinio

darbo su tėvais formas, sudarant

sąlygas tėvams būti aktyviais

ugdomojo proceso dalyviais bei

darželio bendruomenės nariais.

Antras uždavinys:Praktiniais bei vaizdiniaispavyzdžiais atskleisti darnios,tvarios bendruomenės kūrimosi
principus, pagrįstus abipusiupasitikėjimu, grįžtamuoju ryšiu,

pagarba bei atsakomybe. 

Konferencija organizuojama siekiant atskleisti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo
ypatumus bei jų įtaką ugdymo proceso tobulinimui.

Tikslas - skatinti pedagogų ir tėvų dalinimąsi gerosiomis darbo patirtimis, kuriant
bendradarbiavimo ir partnerystės tinklą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbuotojų
ir tėvų, siekiant vaikų gerovės bei gerų ugdymosi pasiekimų rezultatų.
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Konferencija skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams,
švietimo pagalbos specialistams, vadovams, tėvams ir kitiems ugdytojams.

Į konferenciją užsiregistravo 140 dalyvių iš Vilniaus, Panevėžio, Pasvalio,
Trakų, Širvintų, Šakių ir Ignalinos miestų bei rajonų švietimo įstaigų.



Konferencijos programa

Transliacija vyks virtualioje erdvėje „Zoom“ platformoje, prašome jungtis nuo 11:40 val.
Konferencija vyks nuo 12:00 val. iki 15:00 val. 
Konferencijos moderatorė – Asta Kundreckaitė

12:00     Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.
            Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktorė Rasita Gylienė. 
             Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

12:10     „Linksmoji kepyklėlė kviečia mokytis, bendrauti ir skanauti“ 
            Ramunė Cerebiejienė ir Rugilė Jakučionytė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“

12:20     ,,Sėkmingas bendradarbiavimas su šeima – teigiama įtaka vaiko ugdymui“ 
             Julija Morozienė ir Raminta Petrulionienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“

12:30     „Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio pedagogų ir tėvų partnerystė“ 
            Neringa Kojalienė, Vilniaus mokykla-darželis „Aušra“ 

12:40     „Tėvų bendruomenės įsitraukimo į Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio veiklas 
            duomenų analizė“
            Eurika Janušauskienė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis

12:50     „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas – sėkmingo ugdymo(si) pagrindas“ 
            Miglė Tatarinovičiūtė, Janina Jarašūnaitė, Dilmantė Ratkevičienė, 
             Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“

13:00     „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo realijos ir gerosios patirties sklaida 
            ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“
            Margarita Dzedulionienė, Vilma Nedzveckienė, Ugnė Kriščiūnienė, 
             Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ 

13:10      „Šeima ir darželis: kelias į partnerystę“ 
            Violeta Pobedonosceva ir Viktorija Masiulianec, Vilniaus Volungės darželis-mokykla

13:20     ,,Glaudus pedagogų ir šeimos bendradarbiavimas ugdant vaikus“ 
            Irena Meškauskienė ir Jūratė Surudienė, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rytas“

13:30     „Tėvai – mūsų komandos dalis“ 
            Edita Cibulskienė ir Irmantė Miglinaitė, Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“



13:40     „Kas pasidalina, tas laimi“
           Birutė Spruogienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“

13:50     „Skleidžiasi žiedai – leidžiame laiką smagiai“
           Raminta Užusienienė ir Zita Krupickienė, Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“

14:00    „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas puoselėjant sveiką gyvenseną“ 
           Dalia Miklušienė ir Inga Bogdevič, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“

14:10     „Pasitikėjimu grįsta partnerystė: ugdymas(is) taikant įstaigos lauko aplinką“
           Loreta Simanavičienė ir Edita Miežinienė, Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“

14:20     „Sėkmės keliu žingsniuojame kartu“ 
           Erika Rynkevičienė, Jevgenija Bolut, Lukas Laurinavičius, Julija Mikonienė, 
           Jolanta Žekonienė, Elvyra Pavlovska, Viktorija Paštuolienė, Irena Vanagienė, 
           Kristina Nikitinienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“

14:30     „Bendradarbiavimo su tėvais inovatyvios formos – sėkminga patirtis“
           Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“

14:40     „Bendradarbiavimas per grįžtamąjį ryšį“ 
            Asta Kundreckaitė, „MAK Studija“ šeimos psichologė

14:50     Konferencijos uždarymas.
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Konferencijos pranešėjai
Konferencijos pranešėjai pristatys savo naujausius tyrimus, įgyvendintus projektus ir praktinę
patirtį apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų, tėvų ir kitų ugdytojų bendradarbiavimą
siekiant vaikų gerovės bei kokybiškų ugdymo(si) rezultatų. Ypač vertinga pranešėjų patirtis bus
pristatyta dalinantis  praktiškai išbandytomis ir pasitvirtinusiomis bendradarbiavimo su tėvais
formomis.

Ramunė Cerebiejienė ir Rugilė Jakučionytė, 
Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ 
Filmuota medžiaga „Linksmoji kepyklėlė kviečia mokytis, bendrauti
ir skanauti“
Siekdami į vaiką orientuoto šiuolaikinio kokybiško ugdymo ir
pažangių ugdymo(si) rezultatų, nuolat ieškome naujų būdų kaip
suvienyti vaikus, pedagogus ir jų šeimas bendroms veikloms.
Netradicinėje "Linksmosios kepyklėlės" ugdomojoje aplinkoje
išbandytos veiklos leido suprasti, kad geriausiai vaikai mokosi
patirtiniu būdu, jiems gerai pažįstamoje artimoje aplinkoje, kai tėvai
ir pedagogai veikia kartu.

Julija Morozienė ir Raminta Petrulionienė, 
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Naminukas“
Pranešimas ,,Sėkmingas bendradarbiavimas su šeima – teigiama
įtaka vaiko ugdymui“ 
Sėkmingas, sklandus ir nuoširdus bendradarbiavimas su šeima turi
didelę įtaką vaiko ugdymui. Pranešime bus pristatyta bendravimo
formų įvairovė ir jų taikymo svarba, siekiant aktyvaus
bendradarbiavimo su tėvais, kuris yra sėkmingo ugdymo pagrindas.

Neringa Kojalienė, Vilniaus mokykla-darželis „Aušra“ 
Pranešimas „Vilniaus „Aušros“ mokyklos-darželio pedagogų ir 
tėvų partnerystė“ 
Bendradarbiavimas – pedagoginio darbo pagrindas, suteikiantis
galimybę ugdyti tai, ko reikia vaiko kūrybiškumui. Todėl visus ugdymo
klausimus reikia spręsti iš bendradarbiavimo pozicijų. Svarbu yra
ieškoti ir diegti naujas, patrauklias ir aktyvias tėvų ir pedagogų
netradicines bendradarbiavimo formas ir būdus. Šiame pranešime
pristatysiu, kokius bendradarbiavimo su tėvais būdus mes taikome
Vilniaus „Aušros“ mokykloje-darželyje.

Eurika Janušauskienė, Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis
Pranešimas „Tėvų bendruomenės įsitraukimo į Vilniaus Santariškių
lopšelio-darželio veiklas duomenų analizė“ 
Pranešimas skirtas pristatyti tėvų apklausos duomenis apie
įsitraukimą ir bendradarbiavimą darželių veiklose. Atsižvelgiant į
gautus tyrimo duomenis, bus pristatytas projektas kaip šių duomenų
analizės išraiškos forma.



Pranešėjai
Miglė Tatarinovičiūtė, Janina Jarašūnaitė, Dilmantė
Ratkevičienė, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“
Filmuota medžiaga „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas
– sėkmingo ugdymo(si) pagrindas“
Dalinamės akimirkomis iš renginių, švenčių ir išvykų,
organizuotų bendradarbiaujant su grupės tėveliais.

Konferencijos pranešėjai

Vilma Nedzveckienė ir Ugnė Kriščiūnienė, 
Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“ 
Pranešimas „Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo realijos ir gerosios
patirties sklaida ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 
Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ikimokyklinėje
įstaigoje – vienas esminių kokybišką ugdymą teikiančių darželio
bruožų. Pranešimo metu bus pristatytas pedagogų bendradarbiavimo
su tėvais tyrimas ir įvardinti svarbiausi veiksniai, sąlygojantys
ikimokyklinio ugdymo įstaigos efektyvų bendradarbiavimą su tėvais,
bei tinkamiausi bendradarbiavimo būdai ir formos.

Violeta Pobedonosceva ir Viktorija Masiulianec, 
Vilniaus Volungės darželis-mokykla 
Pranešimas „Šeima ir darželis: kelias į partnerystę“ 
Ne vienerius metus atliekami tyrimai patvirtina, kad tėvų
dalyvavimo ugdymo procese nauda yra didžiulė. Pranešimo
metu aptarsime tėvų įtraukimo į ugdymo procesą svarbą.
Taip pat pasidalinsime patirtimi apie bendradarbiavimą su
tėvais, tėvų įsitraukimo į ugdomąjį procesą skatinimą, mūsų
įstaigos taikytinus įtraukimo ir įsitraukimo metodus,
grįžtamąjį ryšį ir individualius pokalbius su tėveliais apie
vaikų pasiekimus.

Irena Meškauskienė ir Jūratė Surudienė, 
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rytas“ 
Pranešimas ,,Glaudus pedagogų ir šeimos bendradarbiavimas 
ugdant vaikus“ 
Svarbi sėkmingo ugdymo(si) sąlyga yra abipusė tėvų ir pedagogų
parama ir pagalba vieni kitiems. Pranešimo metu pristatysime šias
mūsų įstaigoje taikomas bendradarbiavimo su tėvais formas: 
 dalyvavimą šventėse, parodose, talkose, projektuose, teminėse
ugdomosiose veiklose, akcijose; ekskursijų, išvykų, žygių
organizavimą; grupės, lauko ugdomųjų erdvių kūrimą ir puoselėjimą.



Pranešėjai
Edita Cibulskienė ir Irmantė Miglinaitė, 
Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“
Filmuota medžiaga „Tėvai – mūsų komandos dalis“
Mūsų, pedagogų, tikslas – nuoseklus, kokybiškas vaiko
ugdymas(is). Pranešimo metu pasidalinsime patirtimi,
kaip tėvai įvairiais būdais skatinami dalyvauti grupės
gyvenime. Taip yra suburiama stipri komanda, o vaikui
sudaromos sąlygos ugdytis harmoningoje aplinkoje.

Konferencijos pranešėjai

Birutė Spruogienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“
Pranešimas „Kas pasidalina, tas laimi“ 
Šeimos ir ugdymo įstaigos bendravimą ir bendradarbiavimą laikome
vertybe ir sėkmingai puoselėjame tai per ilgalaikes kalendorinių
švenčių paminėjimo tradicijas. Pranešimo metu pasidalinsime patirtimi
kaip kartu su ugdytinių tėvais nuveikti darbai labiausiai stiprina tikrą,
neformalų bendradarbiavimą ir kuria tvarią bendruomenę.

Raminta Užusienienė ir Zita Krupickienė, 
Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“
Pranešimas „Skleidžiasi žiedai – leidžiame laiką
smagiai“ 
Pranešimo metu pristatysime savo gerąją patirtį apie
bendradarbiavimą su tėvais. Savo pranešimą
iliustruosime vienu sėkmingu bendradarbiavimo su tėvais
projektu – aptvertos lauko aikštelės apsodinimas gėlėmis.

Dalia Miklušienė ir Inga Bogdevič, 
Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“
Pranešimas „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas puoselėjant
sveiką gyvenseną“
Mūsų darželio komanda yra orientuota į sveikos gyvensenos
ugdymą. Manome, kad geras tėvų pavyzdys yra iškalbingesnis už
šimtus žodžių, suteikiantis pagrindą vaikų sveikos gyvensenos
formavimuisi. Pranešimo metu pasidalinsime idėjomis, kaip
išradingai pritraukti tėvus į sveiką gyvenseną puoselėjančias
veiklas.



Pranešėjai
Loreta Simanavičienė ir Edita Miežinienė, 
Panevėžio lopšelis-darželis „Žibutė“
Pranešimas „Pasitikėjimu grįsta partnerystė: ugdymas(is) taikant
įstaigos lauko aplinką“
Siekiant sėkmingai įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus šiais
metais išsikėlėme uždavinį „Stiprinti įstaigos bendruomenės
sutelktumą, aktyvinant bendravimą ir bendradarbiavimą su
ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais, miesto gyventojais“.
Pranešimo metu pasidalinsime patirtimi kaip mums pavyko
įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir kaip organizuotos veiklos sutelkė
įstaigos bendruomenę.

Konferencijos pranešėjai

Erika Rynkevičienė, Jevgenija Bolut, Lukas Laurinavičius, 
Julija Mikonienė, Jolanta Žekonienė, Elvyra Pavlovska,
Viktorija Paštuolienė, Irena Vanagienė, Kristina Nikitinienė 
Vilniaus lopšelis-darželis „Berželis“
Filmuota medžiaga „Sėkmės keliu žingsniuojame kartu“ 
Pristatome mūsų įstaigos komandos mini filmą apie nuotolinio
darbo ypatumus karantino metu. Šios filmuotos medžiagos
metu norėtume pasidalinti mūsų atrastais rezultatyviais
bendradarbiavimo su tėvais būdais ir įgyta patirtimi.

Sigita Norvilienė ir Virginija Dagilienė, 
Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“
Pranešimas „Bendradarbiavimo su tėvais inovatyvios formos –
sėkminga patirtis“ 
Mokomės per patirtį, kuri parodė, jog taikomų bendradarbiavimo
su tėvais formų bei būdų įvairovė ne visuomet reiškia kokybę.
Pranešimo metu pasidalinsime patirtimi, kaip siekdami sklandaus,
inovatyvaus ir kokybiško bendradarbiavimo, bei remdamiesi savo
sukaupta patirtimi, pasirinkome tėvams patrauklias bei vaikų
poreikius atliepiančias bendradarbiavimo formas.

Asta Kundreckaitė, „MAK Studija“ šeimos psichologė
Pranešimas „Bendradarbiavimas per grįžtamąjį ryšį“ 
Grįžtamojo ryšio teikimas gali būti vertingas mums visiems, jei
tik jis inicijuoja pokyčius, skatina mus tobulėti ir siekti geresnių
rezultatų. Pranešimo metu pasidalinsiu įžvalgomis kaip
kokybiško ir sistemingo grįžtamojo ryšio taikymas švietimo
įstaigoje reikšmingai prisidėtų prie sėkmingesnio pedagogų ir
tėvų bendradarbiavimo, bei ugdymo kokybės gerinimo.



Tikime, kad pranešėjų patirtis ir įžvalgos bus Jums vertingos ir
įkvėps ieškoti savų bendradarbiavimo su tėvais kelių. Tik
veikdami galime aktyviai įsitraukti ir konstruktyviai dalyvauti
inovatyvaus ugdymo(si) procese, perduodant mūsų vaikams
vertybes, tokias kaip pasitikėjimas, pozityvumas ir
pažangumas.
Siekiant suteikti vaikui visaverčio ir savarankiško gyvenimo
pagrindus, bei padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus per
įsimenančias, prasmingas, sėkmingas, malonias gyvenimo
darželyje patirtis, sudarykime tam saugią, draugišką,
inovatyvią ugdymo (si) aplinką. 
Kurkime visų bendruomenės narių tarpusavio pasitikėjimu
grįstą bendravimą ir bendradarbiavimą.

Rasita Gylienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ direktorė

Konferencijos organizatoriai:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“

Tėvų ir pedagogų sėkmingas bendradarbiavimas vaiko ugdymo
procese yra labai svarbus ir reikšmingas. Efektyvi komunikacija
su tėveliais (globėjais, rūpintojais) padeda operatyviai ir
konstruktyviai spręsti įvairias kylančias problemas, telkia
darželio bendruomenę, vienija siekiant bendrų tikslų ir aukštos
ugdymo kokybės. 

Edita Tamošiūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės 
mero pavaduotoja

Dizainas©makstudija.lt


