PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“
2021 m. sausio 20 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-2
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,
TĖVŲ, SENELIŲ IR PEDAGOGŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTO
„SUSITIKIME PASAKOSE“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų, tėvų, senelių ir pedagogų
socialinių įgūdţių ugdymo(si) projekto „Susitikime pasakose“ (toliau – Projektas) nuostatai
reglamentuoja projekto tikslą, uţdavinius, projekto dalyvius, vykdymo tvarką ir baigiamąsias
nuostatas.
2. Projektu „Susitikime pasakose“ siekiama parodyti, kad pasakų sekimas, gali būti kaip
bendravimo forma, padedanti išlaikyti tampresnį ryšį tarp skirtingų

ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių, mišraus (kontaktinio ir nuotolinio) ugdymo
laikotarpiu.
3. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“ (Sietyno g. 5, LT-04302,
Vilnius) ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ir Vilniaus lopšeliodarţelio „Šilelis“ ugdytinių mama Dovilė Podvolskė. Projektą koordinuoja Vilniaus lopšeliodarţelio „Šilelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ţibutė Ţilinskienė.
4. Projektas organizuojamas ir vykdomas nuo 2021 m. vasario 1d. iki 2021 m. vasario 28 d.

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Projekto tikslas – įtraukti ugdytinių tėvus (senelius) į tiesioginį vaikų ugdymą, stiprinti
bendrystę tarp vaikų, jų tėvų (senelių) ir pedagogų bei skatinti bendruomeniškumą ir nuotolinio
ugdymo metu.
6. Projekto uţdaviniai:
6.1. skatinti ugdytinių tėvus (senelius) įsitraukti į tiesioginį vaikų ugdymą, sekant pasakas
vaikų grupei;
6.2. išlaikyti ugdymo įstaigos bendruomenės narių glaudų tarpusavio ryšį nuotolinio
ugdymo laikotarpiu;
6.3.suteikti projekto dalyviams galimybę išbandyti save pasakotojo vaidmenyje ir atskleisti
savo kalbinius, kūrybinius gebėjimus;
6.4. stiprinti vaikų domėjimąsi knyga,literatūros kūriniais ir rašytine bei sakytine kalba;
6.5. lavinti vaikų kūrybiškumą bei plėsti vaizduotės ribas;

6.6. išsiaiškinti, kokios tematikos, pobūdţio, laikmečio pasakos, istorijos pačios
skaitomiausios, mėgstamiausios;
6.7. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų.

III. PROJEKTO DALYVIAI

7. Projektas skirtas Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
ugdytiniams, jų tėvams, seneliams bei pedagogams.

IV. PROJEKTO VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Pedagogas pristato projektą savo grupės ugdytinių tėvams (seneliams) ir pakviečia,
pasiūlo jiems dalyvauti projekte.
9. Projekto dalyviai patys laisvai pasirenka, kokią pasaką norėtų pasekti (paskaityti) savo
vaiko grupės draugams.
10. Pedagogas kartu su tėvais, sutikusiais dalyvauti projekte, susitaria, laisvai pasirenka
priimtiniausiąpasakos sekimo formą:
10.1. garso ar vaizdo įrašas, kuriuo pasidalinama su grupės nariais;
10.2. virtualus susitikimas (Zoom, Messenger ir kt.) ir pasakos klausymas vienu metu.
11. Sekamų pasakų klausosi visi grupės vaikai, ir lankantys ugdymo įstaigą, ir dalyvaujantys
veikloje nuotoliniu būdu.
12. Dalyvavusios projekte grupės pedagogas uţpildo dalyvio anketą (1 priedas) ir parengtą
refleksijos formą (2 priedas) apie projekto dalyvių (vaikų, tėvų, senelių, pedagogų) patirtis,
emocijas, sėkmes ir nesėkmes. Pildoma viena dalyvio anketa ir viena refleksijos forma vienai
grupei, nepriklausomai nuo to, kiek grupės tėvų dalyvavo projekte ir sekė pasakas.
13. Uţpildytą refleksijos formą pedagogas atsiunčia Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“
ikimokyklinio

ugdymo

mokytojai

Rasai

Bakšenskaitei–Jankauskei

el.

paštu:

rasa.baksenskaite@gmail.com.
14. Projekto nuostatai skelbiami:
14.1.

Vilniaus

lopšelio-darţelio

„Šilelis“

internetinėje

svetainėje

https://www.vilniaussilelis.lt/ugdomoni-veikla/ ;
14.2. Socialinio tinklo Facebook privačioje grupėje „Auklėtoja auklėtojai“ AUKLĖTOJA
AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) | Facebook.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Visiems projekto dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai.

16.Visos gautos dalyvių refleksijos bus išanalizuotos ir apibendrintos.
16.1. Projekto išvados bus skelbiamos Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“ internetinėje
svetainėje https://www.vilniaussilelis.lt/ugdomoni-veikla/ ir bus atsiųstos projekto dalyviams
elektroniniu paštu.
16.2. Iš atsiųstų sekamų pasakų įrašų bus sukurta vaizdo/garso biblioteka, kuria bus
pasidalinta su projekto dalyviais.
17. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darţelio „Šilelis“ ikimokyklinio
ugdymo mokytoją Rasą Bakšenskaitę-Jankauskę, el. paštu rasa.baksenskaite@gmail.com arba tel.
nr. +37067375567 arba direktoriaus pavaduoją ugdymui Ţibutę Ţilinskienę, el. paštu
sileliozibute@gmail.com, tel.nr.+37062443133.
_______________________

1 priedas
Jūsų ugdymo įstaigos
pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė
Pedagogo el. pašto adresas
Jūsų grupės vaikų amţius

2 priedas
Refleksijos forma
Dalyvavusių (sekusių pasakas)
tėvų (senelių) skaičius
Sekamos pasakos, istorijos
knygos viršelio nuotrauka (-os)
(jei pasaka sekama iš atminties,
palikite tuščią skiltį;
jei didelis dalyvių skaičius ir knygų
nuotraukų daugiau nei 2, prisekite
nuotraukas tiesiog laiške)

Skaitytų pasakų, istorijų
pavadinimai

Kodėl tėvai pasirinko būtent
šias paskas? (tai jų mėgstamiausios
pasakos, jų vaikai pasiūlė būtent šias
pasakas ar kt.)

Ar noriai tėvai dalyvavo
projekte?
Kaip jautėsi tėvai sekdami
pasakas? (buvo drąsūs, o gal jiems
tai buvo iššūkis)

Kokia buvo vaikų reakcija,
klausantis jų tėvų sekamų
pasakų (tiek vaikų grupėje, tiek
vaikų esančių namuose)?
Kaip manote, ar šis projektas
turėjo įtakos grupės/ įstaigos
bendrystės stiprinimui?

Ar dalyvautumėte dar kartą
tokio pobūdţio projekte?

Pastaba:
Jei projekto dalyviai sutinka, atsiųskite ir sekamų pasakų įrašus. Projektui pasibaigus, bus sukurta
įrašų vaizdo/ garso biblioteka, kuria pasidalinsime su Jumis.

