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Eil.
Nr.
Užduotys

1.

8.1. Organizuoti kokybišką
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
procesą, naudojant inovatyvias
ugdymo priemones ir būdus.

Siektini rezultatai
8.1.1. Pasitelkiant šiuolaikinėmis
virtualiomis mokymo(si)
aplinkomis, naudojantis grupėse
esančiais išmaniaisiais ekranais,
planšetėmis, įtraukiant namuose
esančius ugdytinius ir jų tėvus,
organizuoti sinchroninį ir
asinchroninį ugdymą(si).

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
8.1.1.1. Ugdymas vyks
mišriuoju būdu. Darželio
nelankantys ugdytiniai
galės virtualiu būdu
dalyvauti ugdymo(si)
procese. Pedagogai taikys
sinchroninį ir asinchroninį
ugdymą(si).

8.1.2. Ugdymo(si) procese
naudojamos inovatyvios priemonės,
mokomosios programos,
internetinės pateiktys kurios
atitinka ugdymo reikalavimus.
Ugdomoji veikla efektingesnė,
įdomesnė.
Ekskursijos, edukacinės išvykos
suprantamos, kaip inovatyvi vaikų
ugdymo(si) forma.

8.1.2.1. Pedagogai tobulins
kompetencijas IKT
panaudojimo galimybes
ikimokykliniame ugdyme.
Atlikta inovatyvių ugdymo
priemonių poreikio
apklausa, sudarytas
pirkimų planas. Į
ugdymo(si) procesą
mokytojai integruos
internetines mokomąsias
priemones. Atlikta
ugdymo(si) procese
įgyvendintų virtualių
priemonių ir aplinkų
pritaikomumo analizė.
Priešmokyklinio ugdymo
ir ikimokyklinio ugdymo
(5 metų) grupėse
organizuojamos
ekskursijos, edukacinės
veiklos, pilietinės akcijos
už įstaigos ribų.

8.1.3. Inovatyvios internetinės
sistemos skirtos lopšeliamsdarželiams „Mūsų darželis“
(elektroninis dienynas) naudojimas

8.1.3.1. Sudaryta
pedagogų darbo grupė.
Parengtas ir patvirtintas
„Elektroninio dienyno
„Mūsų darželis“
naudojimosi tvarkos
aprašas“.

Visose grupėse pedagogai
naudosis elektroniniu
dienynu „Mūsų darželis“.
Prisijungs ir naudosis 70
% tėvų (globėjų).
8.1.4. Lauko aplinkos inovacijos.
Lauko aplinkoje įkurtos atskiros
erdvės skirtingoms vaikų veikloms
(kūrybai, tyrinėjimams, aktyviam
vaikų judėjimui skatinti).

8.1.4.1. Kartu su
pedagogais aptartas lauko
erdvių priemonių poreikis,
sudarytas pirkimų planas.
Lauko aplinkoje įkurtos
trys ugdymo(si) erdvės.
Paskirti atsakingi asmenys
už šias erdves.

8.1.5. Ugdymas perkeliamas į lauko
erdves. Kai geras oras, visa
ugdomoji veikla organizuojama
lauke.

2.

8.2. Plėtoti mokytojų
kompetencijas, paremiant ir
skatinant.

8.1.5.1. Atsižvelgiant į
ankstyvojo amžiaus vaikų
poreikius, lauko aplinkoje
paruošta saugi ugdymo(si)
erdvė šio amžiaus grupių
vaikams.
Tinkamomis oro
sąlygomis, grupių
ugdomoji veikla bus
organizuojama lauko
erdvėse.
8.2.1. Siekiant kryptingo įstaigoje
8.2.1.1. Komandiniuose
dirbančių mokytojų profesinio
mokymuose dalyvaus 86%
tobulėjimo, organizuoti
pedagogų. Atlikta
komandinius mokymus, kurie padės pedagogų apklausa apie
pasiekti gerų rezultatų, nes
mokymų efektyvumą.
komandos nariai dalinsis savo
Organizuojama pedagogų
vizijomis, diskutuos, mokysis vieni aktualių klausimų
iš kitų.
diskusijos, įvykusių veiklų
Kolegialaus grįžtamojo ryšio
aptarimai.
organizavimas. Teigiamas kolegos
Parengtos remiantis
motyvavimas, kokybinių pokyčių
kolegialiu
identifikavimas.
bendradarbiavimu,
kvalifikacijos kėlimo
gairės 2022 metams.
8.2.2. Sudaryti sąlygas visiems
pedagogams ugdytis lyderystės
gebėjimus, rodyti iniciatyvą,
prisiimti atsakomybę siekiant
įstaigos veiklos tobulinimo, vardo
garsinimo ir teigiamo įvaizdžio
formavimo.

8.2.2.1. Sudaryta
pedagogų darbo grupė.
Parengtas ir patvirtintas
“Mokytojo pedagoginės
praktinės veiklos ir
kompetencijos vertinimo
ir įsivertinimo procedūrų
aprašas”.

3.

8.3.
Užtikrinti
priešmokyklinio
ankstinimo procesą.

sklandų 8.3.1. Ugdytinių sklandus perėjimas
ugdymo iš vieno ugdymo lygmens į kitą,
akcentuojant
tris
esminius
veiksnius:
•mokyklos pasirengimas – tinkamų
ugdymo priemonių, būdų ar metodų
parinkimas,
ugdymo
erdvių
pritaikymas vaiko amžiaus tarpsnių
ypatumams.
•vaiko intelektinė, socialinė ir
emocinė
branda,
noras
ir
nusiteikimas mokytis;
•palankus šeimos požiūris į ugdymą,
įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas
vaiko ugdyme.

8.3.1.1. Sudaryta pedagogų
ir pagalbos specialistų
darbo grupė, parengti
priešmokyklinio ugdymo
ankstinimo gaires.
Gairės
pristatytos
ir
pritartos
įstaigos
savivaldos institucijose.

