
 

Pedagogų ir vaikų santykiai 

Grįsti nuoširdumu, tolerancija, pagarba 

Dėmesys kiekvienam vaikui 

Meilė ugdytiniams 

Pedagogas bendradarbiauja su įstaigos 

specialistais, siekiant vaikų individualios 

paţangos 

Planavimas ir vertinimas 

Veikla planuojama savaitei, mėnesiui, metams 

Planuojama iš ugdytinių perspektyvos 

Veikla planuojama, siekiant vaikų gebėjimų paţangos 

Sudaromos sąlygos spontaniškai ir tikslingai vaikų 

veiklai 

Vaikų ugdymo(si) rezultatai derinami su tėvais 

Pedagogai nuolat stebi vaikus ir atlieka vaikų vertinimą 

Šeimos bendradarbiavimas 

Įstaigos gyvenime ryškus bendruomeniškumas 

Tėvai yra atsakingi uţ vaiko gerovę, sveikatą ir 

kokybišką ugdymą(si) 

Tėvai ir pedagogai bendradarbiauja palaikydami ir 

skatindami ugdytinio paţangą.  

Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų 

poreikius 

 Tėvai įtraukiami į vaikų ugdymą(si) įvairiomis 

formomis (inicijuoja veiklas, individualūs ir bendri 

susitikimai...) 

Pedagogų profesinis tobulėjimas 

Įstaigos personalas laiko save viena komanda 

Įstaigos bendruomenė – besimokanti organizacija 

 Pedagogai, susikūrę viziją kaip gerai dirbti, ir ja 

remdamiesi, vertina savo veiklą ir jos rezultatus, 

asmeninės kompetencijos ribas ir būtinas profesinio 

tobulėjimo sritis 

Geba naudotis IKT 

Pedagogai yra atviri švietimo naujovėms 

Pedagogai mokosi drauge ir vieni iš kitų 

Dalyvauja įvairiose darbo grupėse 

 Rengia ir skaito pranešimus įstaigoje ir uţ jos ribų 

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA 

Ugdymo strategijos 

 Pedagogų ir vaikų santykiai 

Ugdomoji aplinka 
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 Planavimas ir vertinimas 

Šeimos bendradarbiavimas 

 Pedagogų profesinis tobulėjimas 

Tėvai                         Vaikas            Pedagogai                    

Ugdomoji aplinka 

Saugi 

Gausi priemonėmis 

Nevarţanti vaikų saviraiškos 

Kuriama drauge su vaikais 

Tenkinanti vaikų prigimtinius, 

socialinius, paţintinius vaiko poreikius 

Dinamiška 

 

Ugdymo strategijos 

Ugdymas integralus 

Ugdymas remiasi konstruktyvistine 

filosofine ugdymo kryptimi 

Ugdymas grįstas prasmės, atradimų ir 

asmens ugdymo(si) vertybėmis 

Individualizuotas ugdymo turinys, 

procesas, priemonės, atsiţvelgiama į 

kiekvieno ugdytinio asmeninę ūgtį 

Ugdymasis: dialogiškas ir tyrinėjantis 

Vaiko ugdymas vyksta daugialypiame ir 

kultūriniame kontekste 

Ugdymas vyksta ir netradicinėse 

aplinkose 

Smalsus 

Laisvas 

Kuriantis 

Atkaklus 

Orus 

Darbo grupė:  

Direktorė J.Gaučienė  

Direktorės pavaduotoja ugdymui R. Šereikienė 

Ikimokyklinio ug. mokytoja metodininkė A. Bridikienė  

Ikimokylinio ug. vyresn. mokytoja Ţ. Šulmeister  

Ikimokyklinio ug. mokytoja A. Ţičkevičienė 

Logopedė metodininkė E. Katelienė 


