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įsakymu Nr. V-

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“
2019 METŲ METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS

TIKSLAI
1. Skatinti nuolatinį savęs tobulinimą.
2. Stiprinti mokytojų atsakomybę už ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo proceso
įvairinimą.
UŽDAVINIAI
1. Inicijuoti naujoves. Skatinti dalytis gerąja pedagogine patirtimi.
2. Skleisti šiuolaikinių technologijų išmanymą ugdymo(si) procese: IT, interaktyvias ugdymo
priemones, kompiuterines mokomąsias programėles.
3. Skatinti mokytojus rūpintis savo profesiniu tobulėjimu, kūrybine iniciatyva, mokytojo
profesijos kompetencijomis.
4. Puoselėti šeimos ir lopšelio-darželio sąveiką, lemiančią sveiko vaiko asmenybės vystymą(si)
sveikoje, saugioje, kultūrinėje aplinkoje.
5. Įvairinti metodinį ir dalykinį metodinės grupės ir pedagogų darbą.
PRIEMONIŲ PLANAS UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonė

Įvykdymo
terminas

Atsiskaitymo
forma

S. Mikonienė

Vasaris

Metodinis
pasitarimas.
13-oji
pamoka

A. Bujokienė
J.Subatienė

Balandis

R.Bačiulienė,
A.Rimkevičienė

Birželis

Metodinis
Pasitarimas.
13-oji
pamoka.
Auklėtojų
pasitarimas

A.Rimkevičienė

Spalis

Atsakingas

Metodiniai pasitarimai
1.

Inicijuoti
naujoves.
Skatinti dalytis
gerąja
pedagogine
patirtimi.

1.1. Aplinka ir
atradimai, meninės
priemonės ir jų kaita
ugdymo procese ,,Molio
stebuklai“
1.2. Sveikas nuo
vaikystės. Sportinė
veikla, sportuoja vaikai
ir tėvai „Sporto diena“
1.3. Darbo
organizavimo veiklos
rezultatų analizė.
1.4. Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
Panevėžio m.

Bendri
renginiai,
pasitarimai

2.

Skleisti
šiuolaikinių
technologijų
išmanymą
ugdymo(si)
procese - IT,
interaktyvias
ugdymo
priemones,
kompiuterines
mokomąsias
programėles.

ikimokyklinių mokyklų
mokytojų metodiniu
būreliu, meninio
ugdymo pedagogų
metodiniu būreliu,
mokyklomis.
1.5. Idėjų mokytojų
veiklai, refleksijai
kaupimas ir pritaikymas
1.6. Edukacinių
priemonių įvairovė.
Pedagogo indėlis ir
gebėjimai atrasti naujų
būdų pasidalinant gerąja
patirtimi ,,Kalėdinis
žaisliukas‘‘.
1.7. Pažintinių,
meninių, kūrybinių
vaiko gebėjimų
lavinimas naudojant
interaktyvią lentą
ugdymo procese.
1.8. Profesinio
meistriškumo
tobulinimas
įgyvendinant programą
„Zipio draugai“.
1.9. Metodiniai
pastebėjimai, jų
fiksavimas atnaujinant
IU programą
2.1. Motyvacija domėjimąsis naujomis
interaktyviomis
skaitmeninėmis
mokomosiomis
priemonėmis
2.2. Vaikų kultūrinių
gebėjimų ugdymas
naudojant interaktyvią
lentą.
2.3. Pasitikėjimas savimi
ir kitais - palankių,
aktualių įpročių
ugdymas kasdieninėje
veikloje.
2.4. IKT ir ugdymo
proceso organizavimas
įvairiose amžiaus
grupėse.
2.5. Aplinka ir atradimai,
lavinamosios priemonės
ir jų kaita ugdomojoje

S. Gedyminienė,
A.Koncienė,

Lapkritis

Metodinis
pasitarimas.

A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

13-oji
pamoka

A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Metodinis
pasitarimas
13-oji
pamoka

S.Petronienė

Sausisgruodis

Dalijimasis
medžiaga
Kvalifikacijos
pažymėjimai

Darbo grupė

Vasarisgegužė

Papildomi
užrašai

R.Bačiulienė,
A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Informacinės
rodyklės

Vyresniųjų
gr.auklėtojos

Sausisgruodis

Vaizdinė
medžiaga

A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Savaitės
apmąstymai

R.Bačiulienė

Sausisgruodis

Darbai,
nuotraukos

A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Auklėtojų
pasitarimas

3.

4.

Skatinti
mokytojus
rūpintis savo
profesiniu
tobulėjimu,
kūrybine
iniciatyva,
mokytojo
profesijos
kompetencijomis.

aplinkoje.
2.6. SUP vaikams
integruotos pratybos
ugdomojoje veikloje.
3.1. Edukacinių projektų
parengimas ir
įgyvendinimas.

3.2. Dalyvavimas
kvalifikaciniuose
renginiuose,
seminaruose.
3.3. Dalinimasis nauja
informacija, idėjomis,
priemonėmis
3.4. Pedagogų lankytų
seminarų temos, dienų
skaičiaus suvestinė už
2018 m.
3.5. Pedagogų gebėjimų
dokumentuoti, analizuoti
ugdymo procesą
tobulinimas.
3.6. Pedagogų
skatinimas, dalyvavimas
įvairiuose miesto
projektuose, konkursiniuose renginuose.
3.7. Specialiųjų poreikių
vaikų ugdymo
galimybės, veiklos
individualizavimas
3.8. Ikimokyklinio
ugdymo programos
tobulinimas,
atnaujinimas.
Puoselėti šeimos 4.1. Lankstus ir
ir lopšelio kūrybiškas grupinių tėvų
darželio sąveiką, susirinkimų
lemiančią sveiko organizavimas.
vaiko
4.2. Tėvų lūkesčių
asmenybės
tenkinimas siekiant
vystymą(si)
ugdymo rezultatų.
sveikoje,
4.3. Atvirų durų
saugioje,
savaitėlės
kultūrinėje
organizavimas.
aplinkoje.
4.4. Tradicinis
sveikatingumo mėnuo –
Vasaris – organizavimas.
4.5. Stendinės
medžiagos tėvų lentose
įvairinimas.

A. Koncienė,
S. Gedyminienė

Sausis

VGK posėdis

R.Bačiulienė
A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

R. Bačiulienė

Sausisgruodis

Pažymėjimų
registracijos
žurnalas
Grupių
projektai
Programos,
projektai

R. Bačiulienė,
A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Kvalifikacijos
pažymėjimai

A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Auklėtojų
pasitarimas

R.Bačiulienė
A.Rimkevičienė

Sausisgruodis

Auklėtojų
pasitarimas

A.Rimkevičienė
Gr. Auklėtojo

Sausisgruodis

PŠC mėnesio
planai

R Bačiulienė
Logopedės,

Birželis

VGK posėdis

R.Bačiulienė

Darbo
grupė

Auklėtojų
pasitarimas

A.Rimkevičienė
R.Bačiulienė
Gr. auklėtojos

Rugsėjis,
spalis

A.Rimkevičienė
Gr. Auklėtojos

Sausisgruodis

Auklėtojų
pasitarimas,
grupių tėvų
susirinkimai.
Auklėtojų
pasitarimas

R. Bačiulienė,

Kovas

Iškabos,
skelbimai

A.Rimkevičienė
R. Bačiulienė

Vasaris

Projektai

Gr.auklėtojos

Sausisgruodis

Aplankai su
stendine
medžiaga

5.

Įvairinti
metodinį ir
dalykinį
metodinės
grupės ir
pedagogų darbą.

4.6. Tradicinių renginių,
kalendorinių švenčių
įvairinimas.

A.Rimkevičienė
Gr. auklėtojos

Sausisgruodis

4.7. Mokytojų ir vaikų
temines parodėles
„Koridoriaus galerijoje“.
4.8. Rytinės mankštos
organizavimas ir judrios
veiklos planavimas
grupėse.
5.1. Ikimokyklinio
ugdymo programos
analizė. Pasirengimas
atnaujinimui.
Atnaujinimas
5.2. Gerosios darbo
patirties pasidalijimas
instituciniu ir
bendruomenės lygmeniu
bendradarbiaujant su l/d
„Žilvinas“, šalies l/d
„Žilvičiais”.
5.3. Lopšelio-darželio
ugdomosios veiklos
analizės, savianalizės
vykdymas.
5.4. Vaiko gerovės
komisijos darbo, veiklos
tęstinumo palaikymas.

A.Rimkevičienė
Gr.auklėtojos

1 k. per
mėn.

A.Rimkevičienė
Gr. auklėtojos

Sausisgruodis

Savaitiniai
planai

Darbo grupė

Vasarisgegužė

Metodiniai
pasitarimai

R.Bačiulienė,
Metodinė grupė

Sausisgruodis

Kvietimai,
laiškai

Gr. auklėtojos

Po renginio

Auklėtojų
susirinkimai

R. Bačiulienė,

Sausisgruodis

VGK
nutarimai

5.5. Diskusijos,
praktinės analizės,
renginių moderavimas,
darbas grupėse,
komandose .

Metodinė grupė

Sausisgruodis

Auklėtojų
pasitarimai

————————————

Renginių
planas, l/d
mėn. planai,
nuotraukos
Nuotraukos

