
 

VAIKAS 

Ugdymas taikant M. Montessori 
pedagoginę sistemą 

 

Profesionali grupės komanda, pasirengusi 
darbui pagal M. Montessori pedagoginės 

sistemos principus; 

Netradicinės aplinkos pritaikymas 
individualiai vaiko veiklai, kurią sudaro 
praktinio gyvenimo įgūdžių ,pojūčių, 

matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio, 
gamtos, aplinkos pažinimo,judesio, meninio 

ugdymo sritys. 

 

Vaiko raidą skatinanti, saugi, 
funkcionali, turtinga aplinka 

 

Įvairi, atitinkanti vaiko poreikius, saugi, 
aplinka, daug priemonių grupėse,atnaujintos 

lauko aikštelės leidžia ugdytiniui pasirinkti 
žaidimus ir ugdomąsias veiklas įvairiose 

srityse: 

 -prigimtinio poreikio judėti tenkinimo, 

-kalbos lavinimo, 

-kūrybiškumo ugdymo menų ir vaidybinių 
žaidimų pagalba 

 -smulkiosios ir stambiosios motorikos 
įgūdžių lavinimo kūno kultūros ir 

savarankiškos veiklos, muzikinių užsiėmimų 
metu. 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

Geranoriškas tėvų dalyvavimas ugdymo 
procese, 

-bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus 
projektus,siekiant pedagogų ir šeimos 

sutarimo sprendžiant ugdymo problemas, 

-tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus 
individualiai, tėvų susirinkimuose, rašant 

elektroninius laiškus ir kt., 

-bendrų renginių ir išvykų organizavimas, 

-savanoriškas tėvų dalyvavimas įstaigos 
rengiamose talkose, 

- tėvų švietimas,  atvirų durų dienos. 

 

Papildomas ugdymàsis 

(Individualių gebėjimų 
ugdymàsi) 

-sukurtos sąlygos pagal 
individualius poreikius rinktis 

karate,  krepšinio, anglų 
kalbos,  sportinių šokių veiklas. 

Kokybiškas ugdymas 

 

Ugdymas vykdomas vadovaujantis  lopšelio-darželio 
“Varpelis” ikimokyklinio ugdymo  programa, 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa. 

-personalo(grupių) komandos šiluma santykiuose su 
vaikais. 

-komandinis darbas ugdomosios veiklos 
metu(auklėtojos ir auklėtojos padėjėjos). 

-komandinis grupėje dirbančių auklėtojų darbas. 

-drąsinimas vaiką veikti, savarankiškai rinktis veiklas 
ir jas atlikti. 

-žaidybinė veikla - įnašas į pažinimo, sveikatos 
saugojimo, socialinės, komunikavimo, meninės 

kompetencijų ugdymą. 

-auklėtojos skirtas individualus laikas kiekvienam 
vaikui skirtingu dienos metu. 

- “paplepėjimo” valandėlės grupėse 

-tyrinėjimai- naujos informacijos apie aplinkinį 
pasaulį įgijimas 

-tradicinės, kalendorinės šventės 

-edukacinės valandėlės, ekskursijos, išvykos. 

-sukurta ir taikoma visų amžiaus tarpsnių vaikų 
pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, leidžianti 

įžvelgti ir užfiksuoti vaikų daromą pažangą. 



 

VAIKAS 

 

 

Pedagogų kvalifikacija ir kompetencija 

 

Sistemingai kelia kvalifikaciją, 

-dalyvaujant Europos Sąjungos projektuose, 
kursuose, seminaruose, --studijuojant 

universitetuose, 

-studijuojant naujausią pedagoginę, metodinę 
literatūrą,. 

-vykdant gerosios darbo patirties sklaidą, 

-seminaruose,projektuose, kursuose įgytas žinias 
perteikiant įstaigos pedagogams. 

 

 

 

Saugi ir sveika  priežiūra ir globa 

 

-atidi ugdytojų priežiūra, atitinkanti vaiko 
amžių ir jo galimybes 

-saugūs žaislai, įranga ir baldai 

-galimybė vaikams veikti, ilsėtis, ugdytis 
savitarnos ir švaros palaikymo įgūdžius. 

-patenkinti vaiko mitybos poreikius. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais 

 

Turtinama vaikų patirtis vykdant bedrus 
projektus su 

-bendrojo lavinimo mokyklomis, lopšeliais-
darželiais, Kauno Valstybiniu lėlių teatru, 

Zoologijos sodu, Kauno A. Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokykla, Kauno vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmais. 

-plėtojami ryšiai su kitomis institucijomis: 

-J. Matulaičio vienuolynu, Eigulių biblioteka ir 
kt. 

 

 

Mokyklai pasirengęs vaikas 

 

Siekiama tokio vaiko fizinio, 
intelektinio, socialinio brandumo 

lygio, kuris sudaro prielaidas 
sėkmingai ugdytis mokykloje bei 

prisitaikyti prie mokyklos gyvenimo. 

Geras mikroklimatas grupėje ir 
įstaigoje, dalykinis bendradarbiavimas 

 

-grupės ir įstaigos personalas demonstruoja 
pagarbą vaikams  

-skiria laiko juos išklausyti  

-vengia  bendrauti su vaikais pakeltu tonu. 

Dalykinis personalo                                                                                                                   
bendradarbiavimas vaikų ugdymo klausimais, 

-darnus grupių komandų darbas, 

-geri pedagogų ir tėvų santykiai, 

-geri tėvų atsiliepimai apie įstaigą, 

-įstaigos ir grupių tradicijų puoselėjimas. 

 


