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METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

2022-2023 M. M. 

 

Tikslas. Tobulinti ugdymo (si) kokybę, inicijuojant mokytojų bendradarbiavimą, gerosios 

pedagoginės patirties sklaidą. 

UŽDAVINIAI :  
1. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios vaiko pažangos.  

2. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas.  

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą.  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai 

Metodiniai posėdžiai 

1.  Ugdomosios veiklos planavimas ugdymo 

procese taikant inovatyvius ugdymo metodus ir 

kuriant saugias, pažangias ugdymosi aplinkas, 

pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo 

pedagogui „Žaismė ir atradimai“. 

 Ilgalaikiai  metiniai ir savaitiniai ugdomosios  

veiklos planai  jų rašymo, planavimo bendri 

susitarimai. Veiklų planavimo sėkmių ir kliūčių 

aptarimas. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimas (vaikų pasiekimų aprašai). 

 Grupių el. dienyno pildymo tvarkos aptarimo: 

bendri susitarimai ir reikalavimai. 

 Vaikų, naujai pradėjusių lankyti, ugdymo 

įstaigą, adaptacijos aptarimas. 

 Pasirengimas ir tėvų susirinkimų pravedimas. 

2022 m. 

rugsėjis 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas, mokytojai. 

2. 

 
2022-2023 m. m. I pusmečio ugdomojo proceso 

analizė: 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų I–ojo (09 mėn.) vertinimo analizės 

aptarimas. 

 Pedagoginio proceso priežiūros aptarimas už 

2022-2023 m. m. I ketvirtį. 

 Įtraukiojo ugdymo siekiai ir galimybės. ,,Kaip 

tinkamai pasiruošti artėjantiems pokyčiams? Ką 

svarbu žinoti? Į ką pirmiausia atkreipti dėmesį 

siekiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą?“ 

2023 m. 

vasaris 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

metodinės grupės 

pirmininkas ir nariai 

3.  Ugdomosios veiklos planavimas ugdymo 

procese taikant inovatyvius ugdymo metodus ir 

kuriant saugias, pažangias ugdymosi aplinkas, 

pagal rekomendacijos Ikimokyklinio ugdymo 

2023 m. 

Gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

metodinės grupės 

pirmininkas, mokytojai 



pedagogui „Žaismė ir atradimai“, ,,Patirčių 

erdvės‘‘ sėkmės ir kliūtys. 

2022-2023 m. m. II pusmečio ugdomojo proceso 

analizė: 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų I I-ojo (05-mėn.) vertinimo analizės 

aptarimas. 

 Vaizdinis pranešimas ,,Integralus STEAM 

ugdymas“. 

 Diskusija: ,,Ugdomosios veiklos organizavimas 

lauke: idėjos, priemonės, motyvacija. 

 Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2022-

2023 m. m. 

1. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios vaiko pažangos 

1.  Asmeninės mokinio pažangos ir asmenybės 

ūgties stebėjimo sistemos  sukūrimas, aptarimas  ir 

pristatymas lopšelio-darželio  bendruomenei. 

 Ugdomosios veiklos planavimo, vaiko 

pasiekimų vertinimo ir tėvų informavimo e. 

dienyne „Mūsų darželis“ aptarimas. 

 Savaiminės, vaiko idėjos ar inspiruotos 

patyriminio ugdymo (si) veiklos aptarimas. 

 STEAM dienų aptarimas. 

 Asmeninės mokinio pažangos ir asmenybės 

ūgties stebėjimo sistemos  taikymas, sėkmės ir 

nesėkmės. 

2022 m. 

Rugsėjis 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

Gegužė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai  

2. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas 

1.  Metodinės grupės veiklos plano rengimas. 

 Veiklos plano įgyvendinimo analizė. 

 Tarptautiniai projektai.Mokytojų prisijungimo 

galimybės prie tarptatautinės  tinklaveikos 

galimybės. E Twining projekto vykdymo 

galimybes, patirties sklaida. 

 Projektinė veikla darželyje. 

 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Savišvieta. 

 Mokytojų skaitmeninio raštingumo 

tobulinimas. 

 

2022 m. 

Rugsėjis 

2023 m. 

Gegužė 

2022-2023  

m. m. 

Metodinės grupės 

pirmininkas, mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

 

3. Skatinti gerosios patirties sklaidą 

1.  ,,Kolega-kolegai“– gerosios patirties dalytuvės. 

Ugdomosios veiklos planavimas ugdymo procese 

taikant inovatyvius ugdymo metodus ir kuriant 

saugias, pažangias ugdymosi aplinkas, pagal 

Rekomendacijos Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogui „Žaismė ir atradimai“. 

 Atviros veiklos.  

 Projektų pristatymai.  

 Tiriamoji veikla.  

 Gerosios patirties sklaida mieste, savivaldybėje, 

respublikoje. 

2022-2023 

m. m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

 



4. Darbas kūrybinėse grupėse 2022 – 2023 m. m. 

4. 

 
Etnografinė kūrybinė grupė  

 Advento vakaronė tėveliams, įstaigos  

bendruomenei „ Tradicijas puoselėkime kartu“.  

 Savanorystė Marijampolės senelių  globos 

namuose „ Mažųjų širdelėse - daug gerumo telpa“.  

 Šv.Velykų šventė „ Pavasario šventė“.  

 Savanorystė Marijampolės socialinės  pagalbos 

centre „Kartų namuose“. Meninė programa ,, 

Pavasario garsai‘‘.  

„Meno terapijos“ kūrybinė grupė  

 EBRU meno terapija tėvams ir vaikams.  

 Dalyvavimas parodose, konkursuose.  

 Grupės ir bendrų erdvių puošimas savo kūrybos 

darbais.  

Grupė „ Kūrybinės dirbtuvėlės“  

 Lopšelio- darželio interjero kūrimas.  

 Vaikų meninių darbų paroda „Kalėdinis 

žaisliukas draugui“.  

 STEAM veiklų savaitė ,,Vaikų laboratorija.  

 Lauko žaidimų aikštelių atnaujinimo 

organizavimas edukacinėmis priemonėmis.  

Teatro ir vaidybos kūrybinė grupė „ Žaidžiame 

teatrą“  

 Organizavimas šventės ,,Rudenėlis atkeliavo 

auksaspalviu takučiu“ ( darželio kieme).  

 Jungtinis grupių ugdytinių spektaklis ,,Kitoks 

teatras vaikams‘‘.  

 

 

Kūrybinė grupė ,,Žalioji labaratorija‘‘  

 STEAM ruduo. Kūrybinė savaitė.  Rudeninių 

daržovių kraitė ,,Vaivorykštukų darže‘‘.  

 Ekologinis projektas ,,Žalioji palangė‘‘ 

 Fotografijų paroda ,, Aš auginu‘‘.  

 

2022 m. 

Gruodis 

 

 

 

 

 

 

2023 m. 

Balandis 

 

 

 

 

2022-2023 

m. m. 

 

 

 

 

 

2022-2023 

m. m. 

2022 m. 

Rugsėjis 

 

 

 

 

2023 m. 

Balandis 

2022 m. 

Spalis 

2023 m. 

Kovas 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos: 

Virginija Šidlauskienė, 

Diana Donauskienė 

Meninio ugdymo 

Mokytoja Vaida 

Gudaitytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos: 

Aušra Žaliauskienė, 

Diana Donauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

 mokytojos: 

Asta Blaškevičienė 

Zita Dzetaveckienė 

Lina Griškelienė 

Rasa Mokolaitė 

Vida Rudaitienė 

Vida Buzienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: 

Vilma Šlekaitienė 

Nastutė Uzdilienė 

Nijolė Piliponienė 

Rasa Savickienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos: 

Zita Kuncienė 

Lina Lenkutienė 

Daiva Čėsnienė 

 

 

Metodinės grupės  pirmininkė                                Vilma Šlekaitienė 


