
Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos plano 

priedas Nr.1 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

  Tikslas. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, inicijuojant mokytojų bendradarbiavimą, gerosios 

pedagoginės patirties sklaidą. 

 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti ugdymo  veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios vaiko pažangos.  

2. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos turinys Laukiamas rezultatas Data Atsakingi, 

vykdytojai 

1. Uždavinys. Didinti ugdymo  veiksmingumą ir kokybę, siekiant   kiekvieno vaiko 

pažangos.  

1.1. Ugdomosios veiklos 

planavimo, vaiko 

pasiekimų vertinimo ir 

tėvų informavimo 

e.dienyne „Mūsų 

darželis“  aptarimas 

Visi pedagogai planuos, vertins 

vaikų pasiekimus,  informuos tėvus  

e. dienyne „Mūsų darželis. 

Kiekvienam vaikui bus numatyti 

konkretūs  ugdymo uždaviniai,  

aptarti rezultatai 

Kartą per 

ketvirtį 

V.Bartkuvienė, 

mokytojai 

1.2. Savaiminės, vaiko 

idėjos  ar inspiruotos   

patyriminio  

ugdymo(si)  veiklos  

aptarimas metodinėse 

grupėse 

Dauguma pedagogų  pastebės, 

skatins ir  plėtos vaiko sumanytas 

patyriminio  ugdymo veiklas 

Metų eiga Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

1.3. STEAM dienų 

aptarimas, segtuvo 

rengimas 

Visi pedagogai ne rečiau kaip kartą 

per mėn. organizuos STEAM 

dienas. Bus parengtas metodinis 

STEAM segtuvas 

Metų eiga V.Bartkuvienė 

1.4. Edukacinių aplinkų 

kūrimas 

Pateikti pasiūlymai dėl priemonių 

įsigijimo, aplinkos priemonių  

naudojimo ugdymo veikloje 

Metų eiga Metodinė taryba 

2. Uždavinys. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

2.1. Metodinių grupių ir 

metodinės 

tarybos veiklos plano 

rengimas. 

Veiklos plano 

įgyvendinimo analizė  

Numatyti tikslai ir uždaviniai, 

orientuoti į veiklos prioritetus, 

parengti planai.  

Atlikta veiklos planų įgyvendinimo 

analizė, parengta ataskaita 

Sausio 

mėn. 

 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinė taryba 

2.2. IKT valdymo 

gebėjimų tobulinimas  

Visi  pedagogai gebės dirbti 

e.dienyne „Mūsų darželis“, 

Metų eiga Mokytojai 



dauguma – įvairiose skaitmeninėse 

platformose 

2.3. Projektinė  veikla 

eTwinning  

platformoje 

Parengti ir įgyvendinti ne mažiau 

kaip trys projektai eTwinning 

platformoje 

Metų eiga Metodinė taryba 

2.4.  Projektinė  veikla 

mokykloje  

Kiekvienoje grupėje bus parengtas 

ir įgyvendintas projektas pagal 

mokyklos veikos prioritetus 

Metų eiga Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

2.5. Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose. 

Savišvieta 

Visi pedagogai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

pagal asmeninius poreikius,  

dauguma - pagal įstaigos prioritetus 

Metų eiga Pedagogai 

2.6. 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

atnaujinimas 

Visi pedagogai teiks siūlymus 

atnaujinant  Ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

Bus atnaujinta ir patvirtinta 

programa 

Iki 

rugpjūčio 

31 d. 

V.Bartkuvienė 

2.7. Kauno rajono  

gerosios metodinio 

darbo patirties 

pristatymas 

Susipažinta su metodinės veiklos 

gerąja patirtimi, pritaikyta veikloje  

I pusmetis V.Bartkuvienė 

3. Uždavinys. Skatinti gerosios patirties sklaidą. 

3.1. „Kolega-kolegai “  

 

Kiekvienoje metodinėje grupėje 

vyks kolegų veiklų stebėjimas, 

dalijimasis gerąja patirtimi 

Metų eiga Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

3.3. Metodinių priemonių 

rengimas ir 

pristatymas rajono 

metodiniuose 

būreliuose 

Bus parengti  ir pristatyti  ne 

mažiau kaip 3 metodinių priemonių 

aprašai 

Metų eiga V.Bartkuvienė 

3.4 Atviros veiklos 

lopšelyje-darželyje 

 

Pravestos ir aptartos ne mažiau kaip 

3 atviros kolegų video veiklos 

Metų eiga Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

Gerosios patirties  

sklaida rajone 

 

Organizuota rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų kūrybinių darbų 

paroda „Padėka žemei“ 

Balandžio 

mėn. 

R.Pocienė 

R.Jocienė 

L.Puidokienė 

Organizuota metodinė diena  

„Gerosios patirties sklaida 

naudojant išmaniąsias ir 

informacines technologijas“ 

Balandžio 

mėn. 

L.Vaičienė 

R.Jocienė 

L.Puidokienė 

Organizuota metodinė diena  

„S.Kneipo sveikatinimo elementų 

taikymas ankstyvajame amžiuje“ 

Gegužės 

mėn. 

D.Reklaitienė 

D.Žalabinienė 

Organizuota rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų kūrybinė veikla  

„Nykštukai pusnyje“ 

 

Gruodžio 

mėn. 

L.Vaičienė 



Gerosios patirties  

sklaida šalyje 

 

Pranešimas „Aš – Kimochi vaikas“ 

 

Sausio 

mėn. 

V.Bakutienė 

Pranešimas „Socialinio emocinio 

ugdymo ir Reggio Emilia 

metodikos sąsajos“ 

Sausio 

mėn. 

R.Pocienė 

Pasidalinta sveikatos stiprinimo 

veiklos patirtimi Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle 

Kartą per 

ketvirtį 

V.Bartkuvienė 

 

 

 

 


