
EDITOS RAKAUSKIENĖS SAVANORYSTĖ „KIŠKIUKŲ‘ GRUPĖS TĖVAMS IR 

VAIKAMS 

Savanorystė – tai savo noru pasirinkta veikla, už kurią paprastai negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra 

naudinga visuomenei. Glaudžiai susijusi su labdarybe. 

Koks tėvų vaidmuo vaikų darželyje? Atsakymas labai paprastas – tėvai darželyje reikalingi vaikams. 

 

Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių darželių auklėtojai bei psichologai pastebi, kad tėvų 

dalyvavimas vaikų ugdymo įstaigoje yra labai svarbus. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją 

labiau įsitraukti į ugdymo (si) procesą. Vaikai tampa 

veiklesni, smalsesni, o tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų 

pasiekimais. Aktyvus tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme (si) 

teigiamai veikia vaikų  savivertę ir skatina pasitikėjimą 

savimi.  

Susiklosčiusiai situacijai Lietuvoje dirbame 

nuotoliniu būdu. Daug patyrėme per dvi savaites iššūkių,  

įdėjome daug pastangų ir darbo. Ne toks ir baisus 

Koronavirusas, kai esame visi kartu, vieningi, draugiški ir 

sveiki. Džiaugiamės, kad mūsų grupėje tėveliai dalinasi savo 

patirtimi ir idėjomis. Tą ir įrodė mūsų grupės Gusto mama 

Edita, kuri leido atsipalaiduoti po rimtesnių užduočių. Mes, 

„Kiškiukų“ grupės mokytojos, mamytės, vaikai prisijungėme 

prie jos grupės „Aerobika su Edita“. Pirmadienį- trečiadienį nuo 18.30 iki 19.30 atliekame aerobiką ant Stepo, pratimai 

su svarmenimis ir pratimai ant kilimėlio. Ketvirtadienį atliekame aerobiką su gimnastikos kamuoliais. Kiekvieną 

vakarą ji veda nuotoliniu būdu aerobiką. Prie mūsų prisijungė ne tik mamytės su vaikais, bet ir vyriškoji lytis tėveliai 

(pav. 1). 

 

Dėl ko verta tapti savanoriu vaiko ugdymosi įstaigoje: 

 

- Vaikai pasiekia geresnių rezultatų ugdymosi procese, jie labiau pasitiki savo jėgomis ir žiniomis. Taip pat jie 

tampa orientuoti ir koncentruoti į rezultatą. 

-  Savanorystė suteikia tėvams galimybę dalyvauti procese ir kartu praleisti daugiau laiko su vaiku, kurti 

bendrumo jausmą ir išlaikyti artimą ryšį. 

- Savanorystė suteikia galimybę bendrauti su kitais tėvais, juos pažinti ir įgyvendinti tikslus bei rasti sprendimus 

įvairiose situacijose. 

- Savanorystė suteikia galimybę pažinti pedagogus ir įstaigos personalą – komandos narius, dalyvaujančius 

visuminiame vaiko ugdymosi procese. 

- Savanorystė daro ugdymosi įstaigas stipresnėmis. Bendradarbiaujant tėvams, pedagogams ir visam įstaigos 

personalui ugdymosi įstaigos tampa stipresnės, įgyvendinant bendrus įstaigos tikslus, siekiant gerovės savo 

vaikams. 

- Savanorystė suteikia galimybę panaudoti/realizuoti savo stiprybes. Tėvai gali atskleisti ir panaudoti savo 

kasdieniniame gyvenime nepažintas stiprybes, dalyvaudami ugdymo (si) procese. Pilnai realizuodami save, 

patiria naudą sau ir savo vaikui. Vaikas gali pamatyti tėvus kitokius nei yra įpratęs matyti namuose. 

- Savanorystė yra naudinga tėvų sveikatai, nes savanoriaujantys žmonės jaučiasi stipresni tiek fiziškai, tiek 

protiškai, gyvena ilgiau, patiria mažiau streso. 

 

TARIAME DIDELĮ AČIŪ EDITAI RAKAUSKIENEI IR VISAI „KIŠKIUKŲ“ GRUPĖS BENDRUOMENEI!!! 

 

                                                                                       

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Nastutė ir Vilma 

pav. 1 Sportuoja vaikučiai ir tėveliai 


