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Darželyje su ugdytinių tėvais bendraujama ir bendradarbiaujama, tėvų neformalus švietimas 
vykdomas įvairiais būdais: 

1. Bendravimas su vaiko šeima pradedamas dar vaikui nepradėjus lankyti įstaigos: 
supažindiname tėvus su įstaiga, grupe, pedagogais. 

2. Leidžiame lankstinukus, bukletus, skrajutes, reprezentuojančią ugdymo įstaigą medžiagą, 
kalbančią apie įstaigos tradicijas, ypatumus, metodinę literatūrą, įstaigos programą, ugdymo 
metodus ir kt. Siūlome tėvams metodinę literatūrą vaiko ugdymo, auginimo klausimais. 

3. Pokalbiai su šeimos nariais, kasdien atvedančiais ir parsivedančiais vaikus namo, pokalbiai, 
pasitarimai atvirų durų darželyje dienų metu, tėvų susirinkimų, posėdžių metu, pokalbiai 
telefonu su tėvais vaikų ugdymo, vystymosi, priežiūros klausimais. 

4. Būtinu reikalu siunčiami paštu informaciniai laiškai, žinutės, į pokalbius su tėvais kviečiami 
specialistai – logopedai, pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai, sveikatos priežiūros 
specialistai – vaikų ugdymo, sveikatos, higienos, ligų prevencijos ir kt. klausimais. 

5. Tėvų neformalus švietimas vykdomas ir lankantis pedagogams šeimose, dažnai kartu 
pasikviečiant seniūnijos socialinį pedagogą ar darbuotoją. 

6. Mokslo metų pradžioje vykdomi pokalbiai su tėvais, šeimos nariais apie tai, kaip vaikui 
sekasi ugdymo įstaigoje, kokios pagalbos jam reikėtų papildomai namuose, kur jam padėti, 
sužinome, ko šeima tikisi iš ugdymo įstaigos, pedagogų vaiko ugdymo klausimais darželyje, 
aptariame, kuo galėtų prie ugdymo prisidėti tėvai ir t. t. Pabaigoje mokslo metų, anketų 
tėvams pagalba sužinome, ar pateisinome tėvų lūkesčius, kokią tėvai pastebėjo pažangą savo 
vaiko vystymęsi.  

7. Tėvų neformalus švietimas vykdomas ir straipsnių pagalba tėvų skelbimų lentoje, Onuškio 
bendruomenės internetiniame puslapyje, darželio internetinės svetainės puslapiuose, rajono 
spaudoje, darželyje kartu su tėvais vykdome vaiko ugdymo programos aptarimą, vykdymą, 
sėkmes ir nesėkmes. 

8. Turime sukaupę ir toliau renkame straipsnius tėvų mokyklėlės puslapių rinkinyje apie vaikų 
ugdymo pedagogines, psichologines problemas, vaikų ugdymo klausimais kartais tenka 
bendrauti su tėvais žinutėmis, siūloma konkreti literatūra, medžiaga įvairiais vaiko ugdymo 
klausimais. 

9. Tėvų neformalus švietimas vykdomas tiesiogiai tėvams dalyvaujant vaikų ugdymo procese, 
tėvai skaito vaikams knygelę, dalyvauja spektakliuose, popietėse, vakaronėse, įvairiose 
šventėse ir kt. renginiuose darželyje. Tėvai dalyvauja pedagogų-tėvų susirinkimuose, šeimų 
darbų parodose, tėvai ar pedagogai siūlo vaikų ugdymo proceso tobulinimo galimybes, 
įvairių problemų sprendimo būdus. 

10. Tėvų švietimui skatinti naudojama darželio biblioteka, žaisloteka, tėvams, šeimoms 
propaguojamas sveikas ir saugus gyvenimo būdas. 

11. Į neformalų tėvų švietimą įtraukiame ir nepilnas šeimas, šeimas, turinčias vaiko negalią, 
daugiavaikes šeimas. Šeimos prisideda prie darželio poreikių, tvarkydamos darželio gerbūvį, 
įrenginius, dalyvauja talkose, tuo pačiu skatinami bendram ugdymo kokybės gerinimo, 
įstaigos materialinės gerovės siekimo ir kūrimo tikslui įgyvendinti. 

Vykdant neformalų tėvų švietimą sunkiau įtraukti probleminių šeimų narius, nes jie retai lankosi 
įstaigoje, tenka juos dažniau kviesti, negu patys rodo iniciatyvą vaikų ugdymo ir kt. klausimais, 
tačiau noriai dalyvauja vaikų šventiniuose renginiuose, kurių metu ir siūlome jiems visapusišką 
pagalbą, ugdant savo vaiką.       



Šiuo COVID-19 pandemijos laikotarpiu pagrindinis bendravimas ir bendradarbiavimas su 
tėvais, globėjais, rūpintojais vyksta elektoninėmis priemonėmis, kopiuterio, telefono, messengerio 
ar facebook pagalba bei naujienos, ugdymo veiklos aprašymai, nuotraukos ir filmuota medžiaga 
keliama į darželio svetainę, adresu: onuskiovd.trakai.lm.lt 
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