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IKIMOKYKLINIO MENINIO UGDYMO MOKYTOJU METODINIO BURELIO
VEIKLOS PROGRAMA
2022 m.

Metq veiklos prioritetai:

1.

2.

Ugdymo turinio planavimas ir fgyvendinimas pagal atnaujintas prieSmokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo programas.
ftraukusis ugdymas: vaikq su specialiaisiais poreikiais meninis(muzikinis) ugdymas
ikimokykliniame ir prie5mokykliniame amZiuj e.

Tikslas: Tobulinti ikimokyklinio ugdymo istaigq meninio ugdymo mokytojq kvalifrkacij4 ir
prakting veikl4.
UZdaviniai:
l. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius ikimokyklinio ugdymo istaigq meninio ugdymo
mokytoj q profesinei kompetencij ai tobulinti ;
2. Puoseleti Kauno r. ikimokykliniq istaigq meninio ugdymo mokytojq bendravim4,
bendradarbiavim4.

Eil.
Nr.

Renginio/priemon6s
navadinimas

Data

Laukiamas rezrrltatas

Atsakingas

Metodinio btrrelio renginiai
1.

Klausimyno metodinio b[relio
nariams parengimas ir
pristatymas

02 men.

2.

Metodinio biirelio nariq
metodiniq priemoniq, darbo
aplinku pristatymai
I5vyka i Klaipedos r.
ikimokyklinio ugdymo istaig4 ir
amatq centr4 VeivirZenuose.

04 men.

3.

4.

Kauno r. ikimokyklinio ugdymo
istaigq menine muzikine Svente
,,Nors esimaia, bet esi didi"
skirta Pa5tuvos 750 metq

04 men.

05 men.

-

iubilieiui.
5.

Seminaras ankstyvo amZiaus
vaikq meninio (ritminio)
ugdymo tema (lekt. Sabina
Sinkevidiene)

03 men.

1.

Nuotolinis Kauno J. Naujalio
gimnazijos, Kauno miesto ir
Kauno raiono ikimokyklinio

03 men.

SuZinosime metodino
burelio nariq hkesdius
b[relio veiklos
klausimais.
Gerosios patirties
sklaida, kolegialus
mokymasis.
Mokytojq
bendradarbiavimo
skatinimas, dalij imasis
patirtimi, kolegialus
mokymasis.
Skatinamas mokytojq
bendradarbiavimas,
paZintis su Kauno r.
kulmriniais, istoriniais
obiektais.
Plesis mokytojq
profesines (metodines,
kfirybines ir kt.)
komoetenciios.

R. Rasimavidiene;
KRSC metodininke
R. Sasnauskiene
R. Rasimavidiene

KRSC metodininke
R. Sasnauskiene,
R. Rasimavidiene

R. Rasimavidiene
Batniavos l/d
L. Sargsyan

KRSC metodininke
R. Sasnauskiene,
R. Rasimavidiene

Kiti rensiniai
Mokyojq
bendradarbiavimo
skatinimas.

R. Rasimavidiene

,,

3.

ugdymo istaig,l proj ektas
"Meile tewnei maZoi Sirdelei"
Respublikinis virtualus
ikimokyklinio prieSmokyklinio
amZiaus vaikq festivalis-Svente
,,Skambantis darZelis : dainuoju,
sroiu.Soku".
Dalyvavimas
Tarpinstituciniame vokiediq
kalbos dienos projekte

05 men
02-15d.

Skatinamas mokytojq
kurybinis
bendradarbiavimas.

Vilkijos lop5elis -

10 men.

Plesis dalyvauj andiqi q
akiratis,
bendradarbiavimo
kompetencijos.

Batniavos Ud
L. Sargsyan,
Garliavos l/d
,,Eglut6" J.
Momotiukaite
Adiene

Metodinio biirelio pirmininke: Rasa Rasimavidiene

4e"3

*

Nariai: I. Brazauskiend, L. Mateliene, J. Momotiukaite-Adiene, L. Sargsyan.

darZelis ,,Daigelis"
L. Vereckiene;
R. Rasimavidiene

-

