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  ,,Žmonių susitikimai yra 
vaisingi, jeigu einama šiuo keliu: 
pirmiausia mes būname kartu, 
po to kalbamės ir tuomet 
bendradarbiaujame”. 

                                   N. F. Grudtvigas 
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Bendradarbiavimo svarba 
• Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, 

daugėja. Mes, logopedai, vieni nesame 
pajėgūs ištaisyti vaikų kalbos problemų. 
Dažnai tėvai ir pedagogai mano, kad 
kalbos ugdymas darželyje – tik logopedo 
rūpestis. Tai dar labiau apsunkina kalbos 
korekcijos procesą. 

• Patyriau, kad svarbiausia sąlyga lemianti 
vaiko ugdymo sėkmę, yra šiltas, atviras, 
pagrįstas pasitikėjimu, pagarbus     
  bendravimas su tėvais bei 
pedagogais.  
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  Teigiamas požiūris į tėvus yra labai 
svarbus, todėl bandau padėti jiems 
suvokti, jog: 

   jie visada yra laukiami; 

   jie gali bendradarbiauti kalbos 
korekcijos procese, jei nori geresnių 
rezultatų; 

   jų požiūris yra svarbus ir vertinamas;  

  jie gali būti kompetentingi ir suprasti, 
    kas vyksta logopediniame kabinete. 
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Trumpai apie apklausas  
• Trejus metus iš eilės atlikau tėvų apklausas, 

kurių tikslas - išsiaiškinti jų požiūrį į vaikų 
kalbos sutrikimus, partnerystės galimybes, 
išgirsti tėvų pasiūlymus ir pageidavimus. 
Anketose siekiau pabrėžti, kad vaiko kalbos 
raidą labai įtakoja tinkamas kasdieninis tėvų 
bendravimas su savo vaikais ir bendradar-
biavimas su logopedu. 

• 2010 m. buvo apklausti 23 tėvai; 
• 2011 m. apklausoje dalyvavo 20 tėvų; 
• 2012 m. - 9 tėvai.                    
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    Apibendrinti atsakymai 
• Pirmaisiais metais, iš apklausoje 

dalyvavusių 23-jų tėvų, du nurodė, kad turi 
pakankamai žinių apie kalbos sutrikimus ir 
jų korekciją; kiti tėveliai pageidavo daugiau 
apie tai sužinoti. 

• 17-a tėvų nurodė, kad daugiau informacijos 
norėtų gauti lankstinukų pagalba, 12-a tėvų 
pastebi, kad informaciją suteikia ir užrašų 
knygelė, kurią vaikas nešiojasi pas mane. 

• Atviras pamokėles norėtų ir galėtų stebėti     
tik 5 tėveliai iš 23-jų, kiti – norėtų, bet         
  neturi galimybių. 
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Apibendrinti atsakymai 
• Po metų - tėvai vieningai pritarė, kad būtinas 

bendradarbiavimas šalinant kalbos sutrikimus. 
Jautėsi, kad jie daugiau žino apie vaikų kalbos 
problemas. 

• Įdomu, jog 8 tėveliai suabejojo, ar 
susirinkimas yra pagrindinis būdas gauti žinių 
apie kalbos sutrikimus ir jų korekciją; jie 
pageidavo dar daugiau lankstinukų.  

• Tėvai ėmė aktyviau bendrauti su savo 
atžalomis, o užrašų knygelėse vis dažniau 
palikdavo įrašų man, pateikė pasiūlymų bei 
įvertino vaikų kalbos korekcijos rezultatus. 
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 BŪTINA  RASTI 
KONTAKTĄ  SU   
TĖVAIS   IR 
JUOS  ŠVIESTI 
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Bendravimo ir bendradarbiavimo 
būdai su tėvais: 

• individualios konsultacijos,  
• dalyvavimas grupių susirinkimuose,  
• atviros pamokėlės, 
• užrašų knygelės, laiškai, 
• lankstinukai, 
• straipsniai spaudoje, internetinėje svetainėje,  
• stendinė informacija,  
• skolinamų knygų biblioteka, 
• keliaujanti knygelė “Mama, tėti rask man 

šiandien laiko...” 
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Pedagogų nuomone 

   Tęstinumas būtinas (9). 
 Dauguma (9) norėtų daugiau sužinoti apie 

kalbos sutrikimus ir korekciją. 
 Pastebėta, kad specialieji poreikiai trukdo 

kai kuriems vaikams pilnavertiškai dalyvauti 
grupės gyvenime. 

 Nepakankamas pasiruošimas dirbti su 
specialiųjų poreikių vaikais. 
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        KAIP???????? 

 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas  
su grupės pedagogais 
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Logopedo ir pedagogų žingsniai 
į tęstinumo procesą: 

Geranoriškumas 

• Suderinti savaitės temas; 

• Kartu parinkti proginius eilėraščius; 

• Daugiau ar mažiau ieškoti sąsajų bendruose 
renginiuose; 

• Pedagogams suteikti informaciją apie vaikų 
kalbos korekcijos pasiekimus lentelėse.                   
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• Ieškodama naujų bendradarbiavimo 
formų su tėvais bei pedagogais ir 
toliau stengsiuosi nepamiršti, kad 
svarbiausias dalykas bendraujant – 
paprastumas, nuoširdumas, empatija ir 
,,sugebėjimas išgirsti tai, kas yra 
nepasakoma”.  
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Ačiū, kad klausėte! 

Linkiu sėkmės 
bendraujant  ir 

bendradarbiaujant! 
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