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rezultatq: pirmas tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo proceso organizavimq, grindZiam4

bendruomeni5kumu, vadovaujantis Siuolaikinio ugdymo kaitos tendencijomis. Pasiekti rodikliai:
adaptuotos ir igyvendintos ikimokyklinio ugdymo rekomendacijos ,,Zaisme ir atradimai.,, diegiami
inovatyvDs pedagoginiai metodai bei priemones: STEAM, informacinio m4stymo, darnios pletros.

Grupese kuriama aplinka, kuri skatina vaikq norE tyrineti, organizuojamos veiklos, kurios padeda

vaikams idomiai paLinti supanti pasauli. Zaidimas - pagrindine vaiko veikla. Mokytojq taikomos

strategijos palaiko grupese Zaidimq ivairovg ir nuolating vaikq Zaidybines veiklos ivairovg.
Mokytojos skatina vaikus palaipsniui ivaldyti skirtingus jq amZiq atitinkandius Zaidimus - nuo
judejimo, konstravimo, stalo iki ugdomqjq ir kompiuteriniq Zaidimq. Atlikus vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinim4, nustatyta, kad 96 proc. ikimokyklinio amZiaus vaikq atitinka vaiko raid4.

Adaptuotos ir pritaikytos prie5mokyklinio ugdymo rekomendacijos ,,patirdiq erdvdso,.

Organizuojamos idomios, prasmingos, SiuolaikiSkos i vaikq iniciatyvas orientuotos veiklos, kurios
padeda vaikams augti ir brgsti kaip asmenybems. Ugdomos kompetencijos, reikalingos tolesniam
mokymuisi mokykloje. Sukurti ir igyvendinti projektai: socialinei, emocinei ir sveikos gyvensenos

kompetencijai ugdyti ,,Kaip iSreik5ti savo emocijas, kas mums padeda nusiraminti,,, pilietiSkumo
kompetenctjai -,,Kodel svarbu laikytis taisykliq", komunikavimo kompetencijai - ,,Kaip skaityti

idomi4 knyg4", ,'Kaip kalba Zmones'., ,,Kokiq Zenklq yra aplink mus", paZinimo kompetencijai -
',Kokiuose namuose gyvena Zmonds", ,,Kokiq stebuklq yra miSke" ir kt. Atlikus vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinim4, nustatyta, kad 100 proc. priesmokyklinio amZiaus vaikq, pagerino mokymosi
pasiekimus. 100 proc. sekmingai baige priesmokyklinio ugdymo program4.

6 pedagogai ir Svietimo pagalbos specialistas, dalyvavo konferencijose ,,f pagalb4 vaikui.,,

,,ftraukti ar atsitraukti", ,,ftraukusis ugdymas - problemos arlir galimybes.,, tiksliniuose
mokymuose skirtuose, itraukdiai Svietime, 2 pedagogai tobulino socialinio emocinio ugdymo



kompetencijaskvalifikacijostobulinimo'ren8iniu

patirtimi su savo istaigos, miesto, respublikos darZeliq pedagogais. Viena pedagoge parenge ir
pristate praneSim4 Kauno Svietimo bendruomenei metodiniame renginyje ,,Vaikq ugdymosi

patirtys". Dalyvaujame tarptautiniame eTwinning projekte ,,Dami aplinka-itraukiojo ugdymo(si)

igalinimas" pletojamos ugdytiniq kompetencijos, sudaromos galimybes pedagogams semtis naujq

idejq, dalintis gerqa patirtimi su Europos pedagogais. LopSelyje -dar1elyje vykdeme respubliking
prevencing edukacij4 ,,Vaiko teises ir pareigos-Europa 2022*. fstaigoje igyvendiname prevencing

programq ,,Kimochis", sveikatos stiprinimo program4, ! ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programas integruojame alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq varto1into

prevencijos ir gyvenimo igudZiq ugdymo programas, organizuojamos akcijos ,,Savait6 be patydiq,.,

Tolerancijos diena, Draugystes mdnuo.

Antras tikslas - sustiprinti ugdytiniq, jq tevq, pedagogq s4veikos rysius bei partnerystg

ugdymo procese. Pasiekti rodikliai: tevai skatinami aktyviai dalyvauti igyvendinant ugdymo

programas. PrieSmokyklineje ,,iiau5kuditl'o gr. tevai dalyvavo igyvendinant projektus ,,Kas
gyvena vandeny", ,,Koddl sugriuvo parSelio namelis", ,,Senoliq skryni4 atv€rus'.. fstaigoje
organizuojamos bendros darbeliq parodos. Prie ugdymo planavimo ir vaikq pasiekimq vertinimo
e-dienyne prijungti ir tevai. Jie turi galimybg kartu su pedagogais vertinti vaikq pasiekimus, reikSti

savo nuomong ivairiais aktualiais jq vaikq ugdymo klausimais. E. sistemos ,,MDsq darZelis.,,

grupiq Facebook naudojimas leidZia greitai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su tevais.

Suteikiama galimybe tevams gauti informacij4 apie vaikq ugdymE d,arLelyje.

Tredias tikslas - pletoti ir kurti saugi4, inovatyvi4, vaiko ugdym4(si ) skatinandi4

aplink4. Pasiekti rodikliai: logopedinis kabinetas, grupir+ ugdomosios aplinkos atnaujintos

inovatyviomis ugdymo priemonemis skinomis STEAM, paZinimui, komunikavimui, tyrinejimui,
vaikq, turindiq specialiqiq poreikiq, ugdymui. [sigytas edukacinis robotas photon, skirtas mokytis
programavimo, matematikos, gerinti socialinius-emocinius igldZius, mokytis komandi5kumo bei
praturtinti STEAM ugdymq. Pagerintos ugdymo s4lygos lop5elio ,,BoruZ6les" g..- atliktas grupes

Zaidimq ir miegamojo remontas.
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l. Pasrindiniai



L l. Pagerinti vaikq
ugdymo(-si)
pasiekimus socialinio
emocinio ir
komunikavimo
srityse

I ugdymo turini
integruotos '
prevencinio
ugdymo
programos:
Patydiq
prevencijos ir
,,Kimochi'0.

Pageres vaikq
vertybines
nuostatos, Zinios,
gebejimai, ig[dZiai
socialinio
ugdymosi ir
komunikavimo
pasiekimq srityse.
Padides
ikimokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos lygio,
atitinkandio vaiko
raid4, dalis.

Padides
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos lygio,
atitinkandio vaiko
raid4, dalis.

Padides tevq
(globejq,
r[pintojq), labai
gerai ir gerai
(apklausos bUdu)
vertinandiq
ugdymo kokybE

istaigoje, dalis.

Iki 2022-12-30 Patydiq
prevencijos programoje
dalyvaus 70-80 vaikq.
,,Kimochi" socialinio
emocinio ugdymo
programoje dalyvaus 30-40
ikimokyklinio amZiaus
vaikq.

Iki 2022-12-30 vaikq
pasiekimq vertinimas
parodys, kaip pakito vaikq
socialine, paZinimo,
komunikavimo
kompetencija.

Iki 2022-12-30 ne maliau
kaip 95% ikimokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimai ir
palanga atitiks vaiko raid1.

Iki 2022-t2-30 t00%
prieSmokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimai ir paLanga
atitiks vaiko raid4.

2022-12-30 ne maZiau kaip
82o/o tevq (globejq,
rlpintojq), labai gerai ir
gerai vertinandiq ugdymo
kokybg istaigoje.

80 vaikq dalyvauja
Patydiq prevencijos
programoje. 100 vaikq-
sveikatos stiprinimo
programoje.
Kimochi" socialinio
emocinio ugdymo
programa vykdoma
ikimokyklineje
,,Saulutds" gr. ir
prieSmokyklineje

,,eiau5kudirl" gr.

Atlikus vaikq pasiekimq
vertinim4 nustatyta, kad
100% vaikq pagerino
socialing, paZinimo,
komunikavimo
kompetencijas.

Ne maLiau kaip 95%
ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimai ir
paLanga atitika vaiko
raid4.

100% prieSmokyklinio
amzlaus vaikq
pasiekimai ir paLanga
atitinka vaiko raidE.

85% tevq (globejq,
rDpintojq), labai gerai ir
gerai vertina ugdymo
kokybg istaigoje.



1.2. UZtikrinti
visiems vaikams

itraukqji ugdym4(si),
sukuriant naujas
ugdymo aplinkas,
panaudojant
inovatyvias ugdymosi
priemones

[rengtos naujos
netipines
edukacines erdves
tyrinejimams ir
k[rybiSkumui.

ISpletotas vaikq
poreikius
atitinkantis
skaitmeninis
ugdymo turinys,
pritaikant IKT

Iki 2022-12-30 lauke

irengtos mobilios
tyrinejimq stoteles:
gamtamoksline, bibliotekele,
kflrybines dirbtuves: dailes
ir muzikos terapijos.

Iki 2022-10-01 grupiq
aplinkos papildytos IKT
ugdomosiomis
priemonemis: 2 plan5etiniais
kompiuteriais, lkopijavimo
aparatu.

Iki 2022-12-30 visose
grupese
tarptautinis

igyvendintas
istaigos

,,eTwinning" projektas
,oDarni aplinka - itraukiojo
ugdymo(si) igalinimas".

rki 2022-12-30
ikimokyklineje
!gyvendintas
,,Ziema
paleteje"l,,Winters
color palete"

vlenoJe
grupeje

projektas
spalvq

in the

2 mokytojai dalyvaus
programos,,f traukusis
ugdymas - visavertd Dasalba

Logopedinio kabineto
mokymo priemones
papildyos PoKo
korteliq rinkiniu, skirtu
dirbti su vaikais,
turindiais special iqj q
ugdymosi poreikiq.
Grupiq ugdomosios
aplinkos atnaujintos
inovatyviomis ugdymo
priemonemis skirtomis
STEAM, paZinimui,
komunikavimui,
tyrinejimui, vaikq,
turindiq specialiqjq
poreikiq, ugdymui.

fsigytas edukacinis
robotas Photon, skirtas
mokytis programavimo,
matematikos, gerinti
socialinius-emocinius

ig[dZius, mokytis
komandiSkumo bei
praturtinti STEAM
ugdym4.
Dalyvaujame
tarptautiniame
eTwinning projekte

,,Darni aplinka-

itraukiojo ugdymo(si)
igalinimas" pletoj amos
ugdytiniq
kompetencijos,
sudaromos galimybes
pedagogams semtis
naujq idejq, dalintis
gerqapatirtimi su
Europos pedagogais.
LopSelyje-darLelyje
vykdeme respubliking
prevencing edukacijq
,,Vaiko teises ir
parei gos-Europa 2022" .

Vykdyti 4 projektai.
3 mokytojos dalyvavo
mokymuose skirtuose

itraukiajam ugdymui
6 pedagogai ir Svietimo
pagalbos specialistas,
dalyvavo konferencii ose



vaikui" seminare,,SUP
turindio mokinio
atpaLinimas i r si stemine
pagalba"

,,[ pagalb4 vaikui",
,,ftraukti ar atsitraukti",
,,ftraukusis ugdymas-
problemos arl ir
galimybes".

1.3. Taikyti
inovacijas ugdymo
turinio
modernizavimui

Adaptuoti ir
igyvendinti ES
projekto
,,Inovacijos vaikq
darZelyje"
projektai
prieSmokyklineje
grupeje vaikq
komunikavimo ir
paZinimo
kompetencijai
ugdyti

{diegtos STEAM
priemones ir
ugdymo
strategijos,
palaikandios
Laidimq, kaip
pagrinding vaiko
veikl4

Iki 2022-12-30 igyvendinta
8 projektai prie5mokyklineje
grupeje, siekiant auk5tesniq
vaikq paZangos ir pasiekimq
rezultatq komunikavimo ir
paZinimo ugdymosi srityse.
Vaikai igis gebejim4
naudotis IT ivairiose
veiklose
kopijavimo

(planSetes,

aparatas,
mobilus telefonas).

rki 2022-12-30
prie5mokyklineje grupeje

irengta,,Atradimq stotel€".

rki 2022-t2-30 80%
mokytojq taiko strategijas,
skatinandias vaikq amZiui ir
raidos etapui tinkam4
Zaidybing patirti bei palaiko
Zaidimq ivairovg.

Adaptuotos ir
pritaikytos
prieSmokyklinio
ugdymo rekomendacijos
,,Patirdiq erdvds".
Siekiant
prieSmokyklineje
grupeje aukStesniq
vaikq paZangos ir
pasiekimq rezultatq
komunikavimo ir
paZinimo ugdymosi
srityse igyvendinti 8

projektai:,,Kaip skaityti
beZodg knygq", ,,Kaip
kalba Zmon€s", ,,Kokiq
Zenklq yra aplink mus",
,,Kokiuose namuose
gyvena Zmonds", ,,K4
rastume virtuveje" ir kt.
Veiklose vaikai naudoio
planSetes, kuriomis
fotografavo ivairius
objektus. STEAM
ugdymas praturtintas
robotu Photon. Vaikai
mokosi programavimo
pagrindq, matematikos.
Viena mokytoja dalijosi
patirtimi Kauno
Svietimo bendruomenei
metodiniame renginyje
,,Vaikq ugdymosi
patirtys". Pristate
praneSim4 ,,lnovatyvi
veikla-Kosmosas".
100% mokytojq
laidimq naudoja kaip
ugdymo(si), tyrinej imq,
atradimq, lsitraukimo ir
dZiaugsmo Saltini.
Mokytojos pritaiko ir
padeda vaikams
pasirinkti jq amZiui ir
raidos etapui tinkamas



Vaikq pasiekimq

ivertinimas
parodys, kaip
pakito vaikq
komunikavimo ir
paZinimo
kompetenciios

Iki 2022-12-3 0 ne maLiau
kaip 95 vaikai pagerins
komunikavimo ir paZinimo
kompetencijas

Zaidimo strategijas ir
priemones. Palaiko
vaikq iniciatyvas.
Atlikus vaikq paZangos
pasiekimq vertinim4
95%o vaikt4 pagerino
komunikavimo ir
paZinimo
kompetencijos.
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