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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“
2020 METŲ METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS

TIKSLAS
1. Kokybiško, šiuolaikiško į kiekvieno vaiko amžių, poreikius ir pažangą orientuoto ugdymo
vykdymas.
2. Edukacinių veiklų organizavimas, bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais.
UŽDAVINIAI
1. Kurti ugdymą(si), saviraišką, atvirumą ir pasitikėjimą skatinančią aplinką, taikant
šiuolaikiškus metodus ir būdus, vertinant ir įsivertinant.
2. Skleisti šiuolaikinių technologijų išmanymą ugdymo(si) procese: IT, interaktyvias ugdymo
priemones, kompiuterines mokomąsias programėles.
3. Skatinti pedagogus tobulinti kvalifikaciją, reflektuoti, skleisti patirtį ir dirbti komandoje.
4. Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, atsakomybę ir skatinti bendradarbiauti
tarpusavyje ir atrasti naują bendravimą su partneriais.
PRIEMONIŲ PLANAS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI
Eil.
Nr.

1.

Uždaviniai

Kurti ugdymą(si),
saviraišką, atvirumą ir
pasitikėjimą
skatinančią aplinką,
taikant šiuolaikiškus
metodus ir būdus,
vertinant ir
įsivertinant.

Priemonė
Pranešimas
mokytojų tarybos
posėdyje
„Pirmi metai su
programa „Po
Žilvičiu“

Atsakingas

Įvykdymo
terminas

A. Rimkevičienė Gegužė

Pranešimas

A. Bujokienė
J.Subatienė

Pranešimas

Rugpjūtis

Pranešimas
mokytojų tarybos
posėdis
„Ugdymo aplinka Administracija ir Balandis
ir vaikų
metodinė grupė
pasiekimai“
Edukacinių
erdvių
atnaujinimo

Atsiskaitymo
forma

Planas

2.

3.

Skleisti šiuolaikinių
technologijų
išmanymą ugdymo(si)
procese - IT,
interaktyvias ugdymo
priemones,
kompiuterines
mokomąsias
programėles.
Skatinti pedagogus
tobulinti kvalifikaciją,
reflektuoti, skleisti
patirtį ir dirbti
komandoje.

plano bei
priemonių
poreikio
parengimas
Edukacinių IKT
priemonių banko
sukūrimas

R.Bačiulienė,
A.Rimkevičienė

Gegužėgruodis

Sąrašas

IKT naudojimas
ugdymo procese.
Pagalba dirbant
su programomis

J. Palilionienė

Sausisgruodis

Užsiėmimai

Gerosios patirties
sklaida ,,Kolega
kolegai“ ir
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose įgytų
žinių perteikimas
pedagogams

A. Rimkevičienė Sausisgruodis

Pasitarimai

Kūrybinės
dirbtuvėlės

R. Mauzienė

Balandis
Gruodis

13-oji
pamoka

R. Bačiulienė

1 pusmetis

Stebėjimo
lapas

Besiatestuojančių
pedagogų
užsiėmimų,
veiklų
stebėjimas,

4.

Stiprinti
bendruomenės narių
tarpusavio santykius,
atsakomybę ir skatinti
bendradarbiauti
tarpusavyje ir atrasti
naują bendravimą su
partneriais.

Pedagogų
savianalizės
skatinimas
Atvirų durų
savaitėlės
organizavimas.

A. Rimkevičienė Gruodis

Anketa

A.Rimkevičienė
R.Bačiulienė
Gr. auklėtojos

Kovas

Iškabos,
skelbimai

Tradicinis
sveikatingumo
mėnuo –Vasaris
– organizavimas.

A.Rimkevičienė
Gr. Auklėtojos

Vasaris

Aplankai su
stendine
medžiaga

Stendinės
medžiagos tėvų
lentose
įvairinimas.

A.Rimkevičienė
R. Bačiulienė

Sausisgruodis

Renginių
planas, l/d
mėn. planai,
nuotraukos

Tradicinių
renginių,
kalendorinių

Gr.auklėtojos

Sausisgruodis

Nuotraukos

švenčių
įvairinimas
Gerosios darbo
patirties
pasidalijimas
Su šalies l/d
„Žilvičiais”

Administracija,
metodinė grupė

Pagal
atskirą
pranešimą

Konferencija

Bendradarbiavim
as su l/d
„Kastytis“,
„Puriena“,
„Aušra“, Velžio
l/d ‚Šypsenėlė“

Administracija,
metodinė grupė

Sausisgruodis

Bendros
veiklos,
užsiėmimai
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