
                                         

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

 

Metodinio būrelio veiklos kryptys 

 

 Skatinti metodinės – praktinės patirties sklaidą rajone, respublikoje. 

 Bendradarbiaujant su švietimo pagalbos tarnyba inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarus. 

 Organizuoti rajoninius renginius, skatinančius vaikų saviraišką. 

 

Metodinės veiklos prioritetai 

 

 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių  kompetencijų  tobulinimas, gerinant  ugdymo 

kokybę ir kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimus bei pažangą. 

 Pedagogų kūrybiškumo ir lyderystės ugdymas plėtojant rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

bendruomenių partnerystę. 

 Metodinės veiklos kokybės gerinimas. 

 

Metodinės veiklos tikslas ir uždaviniai 

 

Tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę, skatinant pedagogų bendradarbiavimą bei dalijimąsi metodine, 

praktine patirtimi.  

Uždaviniai: 

 Skleisti metodines naujoves rajone, dalintis gerąja patirtimi. 

 Burti novatorišką, nuolat besimokančią ir bendradarbiaujančią pedagogų bendruomenę. 

 Inicijuoti ir organizuoti rajoninius renginius vaikams. 

 Kurti, tobulinti bei keisti edukacines aplinkas, siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos.  

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m. 

 
Eil.  

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingi asmenys 

Metodinio būrelio pasitarimai 

1. Metodinio būrelio pasitarimas: 

-dėl ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio 

2016-2017 m. m. veiklos 

ataskaitos; 

2017 m.  

rugsėjo mėn.  

  

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Rima Brudnienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 



-dėl ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio 

pirmininkės ir sekretorės 

rinkimų;  

-dėl ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio 

2017-2018 m. m. veiklos plano 

sudarymo. 

2. Metodinio būrelio pasitarimas: 

-dėl gerosios patirties sklaidos 

-kiti klausimai 

2018 m.  

I ketv. 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

Kvalifikacijos tobulinimas 

1. 

 

 

 

 

Seminaras „Alternatyvių meno 

terapijos metodų taikymas 

ugdyme“ 

2017 m. 

lapkričio 29 d. 

 

 

 

 

 

Prienų  

l.-d. 

„Pasaka“ 

 

 

 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė  

Lektorius: 

Psichologė Ingrida  

Bultienė 

Prienų l.-d. „Pasaka“ 

2. Seminaras:  

„Ugdymo planavimas, 

naudojantis  „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašu“ 

2018 m. 

vasario arba 

gegužės mėn. 

 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė  

 

Gerosios patirties sklaida, atviros veiklos, renginiai 

1.  Atvira ugdančioji veikla 

„Piemenėlių godos“ 

2017 m. 

gruodžio 4 d. 

10.30 val.   

Veiverių 

gimnazijos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

Vyr. auklėtoja  

Gražina Sakalavičienė, 

Veiverių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

2.  Geroji praktinė patirtis Prienų 

l.-d. „Saulutė“ 

 

2018 m. 

sausio mėn. 

Prienų l.-d. 

„Saulutė“ 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

 

3.  Prienų miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų dainų festivalis 

„Gražiausi žodžiai Lietuvai“ 

2018 m. 

vasario 15 d. 

Prienų 

kultūros ir 

laisvalaikio 

centras 

Rima Brudnienė 

Danguolė Damijonaitytė 

4.  Metodinė išvyka 2018 m. 

kovo mėn. 

Jiezno 

gimnazijos 

Vaida Aleškevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 



„Geroji praktinė patirtis Jiezno 

gimnazijos  ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje“ 

   ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

Renata Pavlavičienė 

Jiezno gimnazijos  

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus auklėtojų 

komanda 

5.  Prevencinės veiklos 

organizavimo patirtis Prienų  

l.-d. „Gintarėlis“ 

 

2018 m. 

balandžio 

mėn. 

Prienų l.-d. 

„Gintarėlis“ 

Vaida Aleškevičienė 

Jolanta Diana 

Bunevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Renata Pavlavičienė 

 

       

Metodinio būrelio pirmininkė Vaida Aleškevičienė, el. p. vaida.aleskeviciene@gmail.com 

  

 


