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Apie tėvų vaidmenį
vaikų darželyje

Vaikų darželio ir tėvų bendradarbiavimas
Norint, kad vaikai gerai jaustųsi ir vystytųsi, yra svarbu, kad tėvai ir vaikų darželis glaudžiai
bedradarbiautų. Didelis dėmesys tam skiriamas Vaikų darželių įstatyme ir nuostatuose dėl
vaikų darželio uždavinių ir veiklos turinio plano. Kad bedradarbiavimas būtų sėkmingas,
tėveliai ir vaikų darželis privalo palaikyti glaudų ryšį. Ryšys palaikomas kasdien atvedant ir
pasiimant vaiką bei per pokalbius apie raidą ir tėvų susirinkimus.

Pradžia
Pirmasis susitikimas su vaikų darželiu yra svarbus tiek šeimai, tiek darbuotojams. Vaikų
darželis turi sudaryti sąlygas vaikui ir tėvams nuo pat pirmos dienos patirti saugumą ir
pasitikėjimą. Vaikai yra skirtingi ir nevienodai reaguoja į vaikų darželio lankymą. Vieni greitai
pasijaučia saugūs naujoje aplinkoje, o kitiems tam prireikia daugiau laiko.
Pradžioje vaikui derėtų pabūti vaikų darželyje kelias valandas kartu su vienu ar abiem
tėvais. Palaipsniui valandų skaičių galima didinti. Vaikų darželis susitaria su Jumis dėl
eigos pirmosiomis dienomis. Per šį periodą svarbu būti šalia ir būti prieinamu vaikui. Visada
praneškite, kai išeinate. Pasakykite vaikui, kad Jums išėjus vaiku pasirūpins vaikų darželio
darbuotojai. Tai padeda vaikui jaustis saugiai bei įgyti pasitikėjimą tiek Jumis, tiek personalu.
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Daugelis vaikų darželių nori pasikalbėti su tėvais vos vaikui pradėjus lankyti vaikų darželį.
Pokalbis padės vaikų darželiui pažinti vaiką. Jo metu Jūs galite papasakoti apie ypatingus
vaiko poreikius. Tai gali būti susiję su maistu, miegu ir pomėgiais, kam leidžiama pasiimti
vaiką ar su kitais dalykais, į kuriuos vaikų darželis turėtų atsižvelgti. Taipogi pokalbio metu
vaikų darželis turi galimybę perduoti svarbią informaciją Jums.
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Informacija apie vaikų darželio veiklos turinį
Visi vaikų darželiai turi metinį planą, kuriame aprašomas vaikų darželio pedagoginio ugdymo
pasiūlymas. Be to, vaikų darželiai dažnai pasidalina informacija per mėnesinius laiškus arba
grupės laiškus. Čia gausite informacijos apie planuojamą veiklą bei įvykdytų užsiėmimų
įvertinimą. Daugelis vaikų darželių reguliariai dokumentuoja dienos įvykių eigą nuotraukų,
teksto ar abiejų pavidalu. Nemažai vaikų darželių taip pat turi skaitmeninius keitimosi
informacija sprendimus.

Neformalūs pokalbiai
Didžioji vaikų darželio ir tėvų kontakto dalis vyksta per neformalius pokalbius, pavyzdžiui,
rūbinėje atvedant ar pasiimant vaiką. Tada dažnai būna ir kitų vaikų bei suaugusiųjų. Jeigu
pageidaujate pasikalbėti, apie tai ko kiti neturėtų girdėti, galite paprašyti atskiro pokalbio.
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Formalūs pokalbiai
Porą kartų per metus vaikų darželis kviečia į privalomą pokalbį dėl raidos. Tai yra pokalbis
tarp vaikų darželio auklėtojos ir kievieno vaiko tėvų. Pokalbio metu Jūs galite pasišnekėti apie
vaiko poreikius, gerovę ir raidą. Jeigu Jūs to pageidaujate, pokalbio dėl raidos metu, vaikų
darželis gali užsakyti vertėją.

Tėvų susirinkimai
Kartą ar du per metus vaikų darželyje vyksta bendri tėvų susirinkimai, į kuriuos kviečiami visi
tėvai. Tėvų susirinkime aptariami aktualūs su vaikų darželiu susiję klausimai ir visi tėvai gali
pateikti pasiūlymus.

Tėvų taryba ir bendradarbiavimo komitetas
Tėvų tarybą sudaro visų vaikų darželį lankančių vaikų tėvai. Tėvų taryba turi skatinti bendrus
tėvų interesus ir užtikrinti, kad bendradarbiavimas tarp vaikų darželio ir tėvų grupės sukurtų
gerą aplinką vaikų darželyje.
Bedradarbiavimo komitetas (SU) susideda iš tėvų ir vaikų darželio darbuotojų. SU turi
užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp vaikų darželio ir vaiko namų. Svarbūs vaikų darželio
klausimai turi būti svarstomi SU komitete. Tokių klausimų pavyzdžiai yra metinis planas,
biudžetas, veiklos pobūdžio ar organizacijos pakeitimas.

