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Tikslas: siekti ugdymo(si) proceso kokybės , inovacijų diegimo bendraujant ir bendradarbiaujant su įstaigos pedagogais.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys
Metodinė veikla.
Koordinuoti metodinės grupės veiklą.

Data
2018 m.

1.

2.

Konsultacijos, priežiūra.
 Teikti profesinę pagalbą:
 ikimokyklinio ugdymo
auklėtojoms:
- veiklos planavimas,
- vaiko pasiekimų vertinimas.
 priešmokyklinio ugdymo
pedagogams:
- vaiko pažangos vertinimas,
rekomendacijų rengimas
mokyklai.
 ankstyvojo amžiaus grupių
auklėtojoms:
- ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo
organizavimas:
- adaptacijos sunkumai,

2018 m.

Laukiami rezultatai
Efektyvesnis problemų
sprendimas siekiant ugdymo(si)
kokybės, glaudesnio,
rezultatyvesnio pedagogų
bendradarbiavimo.
Profesinis švietimas teikiant
reikiamą, vertingą informaciją.
Profesionalesnis kiekvieno
pedagogo darbas.
Skatinimas pedagogus siekti
profesinės kvalifikacijos

Bendradarbiavimo (veiklos)
formos
Vertinimas, konsultacijos,
diskusijos, rekomendacijų
teikimas, dalijimasis gerąja
darbo patirtimi, pedagogų
švietimas.
Konsultacijos, priežiūra,
ugdymo(si) rezultatų vertinimas,
galimybių tobulėti numatymas.

- bendradarbiavimas su tėvais.
Specialistams,
- bendradarbiavimas su šeima.
 Prižiūrėti kaip vykdomi švietimo
politiką ir pedagogų veiklą
reglamentuojantys dokumentai.
3.
Pagalba jauniems specialistams:
 edukacinės aplinkos kūrimas,
 veiklos planavimas,
 vaiko pasiekimų vertinimas, vertinimo
rezultatų panaudojimas ugdymo procese,
 tėvų informavimas ir švietimas.

4.

5.

Programų įgyvendinimas.
Koordinuoti programų įgyvendinimą:
 atnaujinimas ikimokyklinio ugdymo
programos,
 priešmokyklinio ugdymo(si) bendroji
programa integruojant metodinių priemonių
komplektą OPA PA!,
 tarptautinė programa ,,Zipio draugai“,
 metodinės informacinės programos
,,Mūsų darželis“ įgyvendinimas.
Darbo grupių veikla.
Koordinuoti darbo grupių veiklą:
 Projektinės
veiklos
inicijavimas,
projektų
rengimas,
įgyvendinimas,
vertinimas.

2018 m.

2018 m.

2018 m.

Pedagogų motyvacijos darbui
stiprinimas, skatinant taikyti
inovatyvius, aktyvius ugdymo
metodus siekiant geresnių,
efektyvesnių rezultatų.

Metodinės pagalbos teikimas
(pokalbiai, diskusijos,
konsultacijos), pedagogo
metodinės veiklos vertinimas.

Efektyvesnis ugdymo procesas
kokybiškai įgyvendinant
ugdymo(si) programas,

Vertinimas, konsultacijos,
pasiūlymai, rekomendacijos,
tiriamojo darbo organizavimas.

Dalyvavimas projektuose,
projektų rengimas. Komandinio
darbo aktyvinimas,
efektyvinimas, taikant įvairesnes
veiklos formas, vertinimo
rezultatų apibendrinimas,
.pristatymas, panaudojimas
veiklai gerinti. Įstaigos

Pokalbiai, konsultacijos,
rekomendacijų teikimas, praktinė
veikla.

bendruomenės dalyvavimas
projektuose.

6.

7.

8.

Įstaigos veiklos planavimas.
 Dalyvauti darbo grupių veiklose
planuojant,
 rengiant strateginį veiklos planą ir
metinį veiklos planą, kitus veiklos planus,
tvarkos aprašus, teikiant veiklos ataskaitas.
VGK veikla.
 Dalyvauti komisijos darbe
 Kuruoti socialinės rizikos šeimas

Profesinis
tobulėjimas,
kvalifikacijos
kėlimas.
Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą ir
kvalifikacijos kėlimą:
 dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
(kursuose,
seminaruose,
konferencijose),
 gautos
informacijos
pritaikymas
praktikoje,
 pranešimų rengimas, pristatymas,
 gerosios darbo patirties sklaida
organizuojant metodines dienas, atviras
ugdomąsias veiklas,
 pedagogų kompetencijos tobulinimas
per įsivertinimą.

2018 m.
lapkritis,
gruodis

Kartą per
2
mėnesius.
(esant
reikalui
dažniau)
2018 m.

Aktyvesnė darbo grupių veikla
siekiant geresnių įstaigos veiklos
rezultatų rengiant, įgyvendinant
veiklos planus, pristatant
vykdytos veiklos rezultatus.

Konsultacijos, praktinė veikla,
vertinimas, ataskaitos.

Pagalbos vaikui ir šeimai
teikimas, vaikų saugumo ir lygių
galimybių ugdymo(si) procese
užtikrinimas.

Informacinės medžiagos
teikimas sprendžiant aktualius
klausimus, konsultacijos,
diskusijos, vertinimas.

Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas ir profesinės
kompetencijos tobulinimas,
ieškant pedagoginių naujovių, jas
diegiant ugdymo(si) procese.
Gautos iš kvalifikacijos
tobulinimo renginių informacijos
perteikimas kolegoms. Konkretus
pedagogo vykdytos veiklos
įsivertinimas, numatant
tobulinimosi kryptis.

Dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, praktinė
veikla, vertinimas, įsivertinimas.

9.

Gerosios darbo patirties sklaida.
 Dalintis darbo patirtimi ikimokyklinio
ugdymo įstaigų pedagogų metodinėse praktinėse konferencijose ir kituose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 Rengti rekomendacijas
(tėvams, pedagogams)

2018 m.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui G. Bogdanaskaja, 2017 m.

Gerosios darbo patirties sklaida

Pranešimai (informaciniai,
stendiniai).

