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Ką įmanoma padaryti per 5 metus?

Erika Poškevičienė,

Alytaus lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ direktorė

2022-05-12

Priešistorė

Patirtis;
ISM;
Vadybinio darbo krikštas.

Pradžia.
Pirmieji metai

Pradžia.
Pirmieji metai

5 metų 
bagažas 

KOMANDA ĮSTAIGOJE

TARP ĮSTAIGŲ

BENDRUOMENĖ VISI DARBUOTOJAI
TĖVAI

PROFESINIS AUGIMAS DARBUOTOJŲ
KOMANDOS
ASMENINIS

APLINKOS VIDAUS IR LAUKO

Bendrystė tarp 
įstaigų.
Kaip ir kodėl 
viskas 
prasidėjo? 
Teritorinis 
principas

 Alytaus lopšelis-
darželis „Šaltinėlis“ 

8 grupės, 150 ugdytinių, 
42 darbuotojai
 Alytaus lopšelis-

darželis „Obelėlė“
12 grupių, 210 Ugdytinių, 
54 darbuotojai;
 Alytaus lopšelis-

darželis „Putinėlis“ 
9 grupės, 162 ugdytiniai, 
40 darbuotojų
 Alytaus lopšelis-

darželis „Vyturėlis“
10 grupių, 195 ugdytiniai, 
52 darbuotojai
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Kaip ir kodėl 
viskas 
prasidėjo? 
Pasirašytos 
bendradarbiavimo 
sutartys 
2017-05-02

Vadovų 
komanda 

2017-05-02 2021-05-28

Kaip ir kodėl 
viskas 
prasidėjo? 
Pavieniai 
renginiai, 
bendros 
veiklos

Nuo 2017 m. tradicine tapusi Putinų mikrorajono priešmokyklinukų 
Sporto šventė. Dalyviai- 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai

Kaip ir kodėl 
viskas 
prasidėjo? 
Pavieniai 
renginiai, 
bendros 
veiklos

Renginys „Skambanti mano miesto gatvė“ 2018-02-15

Dalyviai- 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai, 2 progimnazijų, 1 
gimnazijos bei Jaunimo mokyklos atstovai.

Kaip ir kodėl 
viskas keitėsi?

 ALYTAUS MIESTO 
SAVIVALDYBĖS TARYBA 
SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 
BENDRADARBIAVIMO 
MODELIO PATVIRTINIMO 
2019 m. Sausio 30 d. Nr. T-33

 Sistemingumo, kryptingumo 
bendradarbiavimo kryptimi 
poreikis

Pasiteisinęs 
sprendimas.
Nuo 2020 m. 
rugsėjo 1 d. –
projektinio 
darbo vadovas 
visose įstaigoje

 Visose įstaigose – po 0,25 etato. 

 Dirba tas pats žmogus.
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Rezultatai

 Parengtos 4 skirtingos paraiškos K1 projektams. 

 „Šaltinėlis" - projektas "Žingsnis po žingsnio užaugame dideli" 
(Step by Step We Grow Big)

 „Vyturėlis" - projektas "Du žingsniai Eko-darželio link" (Two Steps
Towards the Eco-Kindergarten)

 „Obelėlė" - projektas "Laimingi vaikai - pasaulio ateitis" (Happy
Children - Future Of The World)

 „Putinėlis" - projektas " Būti, žaisti ir mokytis LAUKE" (To Be, Play
And Learn OUTDOOR)

Rezultatai
 Sporto rėmimo fondo finansavimas projektui „Judame. Augame. 

Stiprėjame“. 54500 eurų. 

 Patvirtinta Erasmus akreditacija 2022-2027 m.

Bendradarbiavimo 
pliusai

 Palaikymas, vieni kitų motyvacija;

 Ėjimas į priekį, visų augimas;

 Vienodo starto siekimas ne žodžiais, o bendrais darbais- dauguma 
skirtingas Putinų mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigas 
lankančių vaikų 1-oje klasėje tampa klasės draugais;

 Padarė mus labiau matomas, tampama jėga švietimo 
bendruomenėje;

 Bendradarbiavimas pastebėtas ir miesto, švietimo skyriaus 
vadovų;

 Auga vadybinės kompetencijos, įgūdžiai – per savo ir per kolegių 
patirtis. Vadybinės komandos stiprėja- jungiantis bendriems 
darbams, stiprėja ir vidinės komandos.

Iššūkiai

 Nepasislepiama už kitų nugarų;

 Dalijimasis informacija, jos sisteminimas ir pan.;

 Skirtingų įstaigų, jų vizijos, tikslų derinimas;

 Skirtingų asmenybių, lyderystės pozicijų derinimas; 

 Darbų pasiskirstymas- ne visuomet vienodas darbų krūvis, 
nevienodas pasirengimas diskusijoms, bendrų darbų atlikimui;

 Klausimai, atvirumas ir gebėjimas kalbėtis- kiek jaučiamės 
įspraustos į kitų iniciatyvų rėmus? 

 Kūrybiškas idėjų priėmimas, diegimas kiekvienoje įstaigoje.

Atradimai -
pasiekimai

 Ne visuomet ieškoti patirties reikia vykti į užsienį ar kitą miestą. 
Galimybių augti kartu su kolegomis- apstu. Tik reikia norėti ir tuo 
tikėti.

 Bendradarbiavimas – tai įsipareigojimas. 

 Dalinantis akivaizdžiai pamatai- 1 idėją duodi, gauni trigubai 
daugiau. 

 Galimybė keistis patirtimi, palaikyti vieni kitiems, padėti 
sprendžiant įvairias problemas. REFLEKSIJA

 Atvirumas pokyčiams- ar tik deklaruojamas, ar gyvas.

 Besimokanti organizacija – ar vyksta, ar tik deklaruojama. 

 Išėjimas iš savo balos 

5 metų 
bagažas 

KOMANDA ĮSTAIGOJE

TARP ĮSTAIGŲ

BENDRUOMENĖ VISI DARBUOTOJAI
TĖVAI

PROFESINIS AUGIMAS DARBUOTOJŲ
KOMANDOS
ASMENINIS

APLINKOS VIDAUS IR LAUKO
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VISI
svarbūs Bendruomenė

Bendri darbai 5 metų 
bagažas 

KOMANDA ĮSTAIGOJE

TARP ĮSTAIGŲ

BENDRUOMENĖ VISI DARBUOTOJAI
TĖVAI

PROFESINIS 
AUGIMAS

DARBUOTOJŲ
KOMANDOS
ASMENINIS

APLINKOS VIDAUS IR LAUKO

PROFESINIS 
AUGIMAS

 Kiekvieno darbuotojo skatinimas mokytis, tobulėti, augti.

 Asmeninis dalyvavimas reikšminguose ikimokyklinio ugdymo 
projektuose:

 „Inovacijos vaikų darželyje“

 „Skaitmeninio ugdymo turinio tobulinimas ir diegimas (PUBP 
atnaujinimo darbo grupė)

 Komandos dalyvavimas projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 
mokymuose ir kt.

5 metų 
bagažas 

KOMANDA ĮSTAIGOJE

TARP ĮSTAIGŲ

BENDRUOMENĖ VISI DARBUOTOJAI
TĖVAI

PROFESINIS AUGIMAS DARBUOTOJŲ
KOMANDOS
ASMENINIS

APLINKOS VIDAUS IR LAUKO
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Ką įmanoma 
padaryti per 5 
metus?

 Galima tikrai daug.

 Tai tik pradžia.

 Dar daugiau galima per ateinančius 5 
metus.

Ką įmanoma padaryti per 5 metus?

Erika Poškevičienė,

Alytaus lopšelio-darželio 
„Šaltinėlis“ direktorė

2022-05-12
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