
 

 

 

KAUNO R. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA 

2022 m. 

 

Metų veiklos prioritetai: 

 

 Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas pagal atnaujintas priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo programas. 

 

 Įtraukusis ugdymas: vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje. 

 

Metodinės veiklos tikslas: 

 Siekti nuolatinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo. 

 

Programos uždaviniai: 

1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas; 

2. Skleisti mokytojų patirtį įgyvendinant atnaujintą ugdymo(si), mokymo(si) turinį;  

3. Plėtoti pedagogų gebėjimus tinkamai organizuoti įtraukųjį ugdymą. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio/priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Data Atsakingas 

Metodinio būrelio renginiai 

 

1. Metodinio būrelio posėdis Metodinio būrelio plano 

aptarimas ir parengimas 

Sausis R. Sasnauskienė  

2. Apskritojo stalo diskusija „Kaip 

pasirengti priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos 

atnaujinimui" 

Kolegialaus mokymosi, 

dalijimosi patirtimi 

skatinimas 

Vasaris D. Kavaliauskienė 

3. Metodinio būrelio narių, mokytojų  

kvalifikacijos tobulinimo  išvyka į 

šalies ugdymo įstaigą, siekiant 

pasidalinti įtraukiojo ugdymo 

patirtimi. 

Mokymasis iš kolegų, 

dalijimasis patirtimi 

Gegužė R. Sasnauskienė 

4. Metodinio būrelio narių 

išvažiuojamieji pasitarimai naujai 

įsteigtuose Kauno r. darželiuose  

Mokymasis iš kolegų, 

dalijimasis patirtimi 

susipažinimas su ugdymo 

aplinkomis, jų 

veiksmingumu ugdymui 

Rugsėjis R. Sasnauskienė, 

I. Leimonienė, 

L. Mikalajūnienė 

5. Apskritojo stalo diskusija - 

Atnaujintos  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programaos „Įššūkiai ir sekmės” 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

skatinimas, dalijimasis 

patirtimi 

Gruodis D. Kavaliauskienė 

L. Leimonienė  



Metodinės dienos 

1. Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė” 

metodinė diena „Vaiko patirtinio 

ugdymo(si) galimybės darželyje” 

Kolegialaus 

mokymosi, dalijimosi 

patirtimi skatinimas 

Kovas I. Leimonienė 

2. Metodinė diena Vilkijos 

 lopšelyje-darželyje ,,Daigelis“ 

,,Lauko aplinkų panaudojimas vaikų 

kūrybiškumui ugdyti“ 

Kolegialaus 

mokymosi, dalijimosi 

patirtimi skatinimas 

Spalis  

 

Vilkijos lopšelis-

darželis „Daigelis” 

L.Vereckienė 

Parodos, akcijos 

1. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų  

kūrybinių veiklų paroda „Saugokime 

žemę“ 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

skatinimas 

Vasaris-

kovas 

Jonučių darželis E. 

Puodžiūnienė 

2. Respublikinė virtuali vaikų piešinių 

paroda ,,Nupiešiu Lietuvą“ 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

skatinimas 

Vasaris - 

kovas 

Vilkijos lopšelis - 

darželis ,,Daigelis“ 

L.Vereckienė 

3. Projektas Lietuvos krepšinio 100-

mečiui paminėti – „Sportinių batelių 

istorija“ 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

skatinimas 

Gegužė R. Benevičienė 

Kiti renginiai  

1. Kauno rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

muzikinė-meninė šventė „Nors esi 

maža, bet esi didi“ 

Įstaigų bendruomenių 

bendradarbiavimo 

skatinimas Gegužės 

Batniavos 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras Narutė 

Mazurkevičienė. 

 

Metodinio būrelio pirmininkė: Dalia Kavaliauskienė 

 

Nariai:  Neringa Kalantienė, Rima Benevičienė, Inga Leimonienė, Virginija Skukauskienė, Vaida 

Vaitekūnienė, Ligita Mikalajūnienė, Jūratė Gurkšnienė 


