Vilniaus darželis – mokykla „Svaja“

2016 – 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
metodinės grupės metinė veiklos programa
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1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių pažangą
Uždaviniai
*Kiekvieno
ugdytinio ugdymosi
galimybių
plėtojimas ir
ugdymo kokybės
gerinimas.

*Tobulinti
ugdytinių, turinčių
skirtingus
gebėjimus, ugdymą
veikloje ir
neformaliojo

Įgyvendinimo priemonės

Terminai
Iki
2016.09.15

Atsakingi
vykdytojai
T. Stankevič
L. Prokušenko

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Ugdymo (si) procesas taps
įdomesnis, kokybiškesnis.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
metodinės grupės metinės veiklos
programos 2016-2017 m. m. sudarymas,
koregavimas ir patvirtinimas.
Ilgalaikių ir trumpalaikių planų sudarymas,
atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo
metodines rekomendacijas“ bei
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų
aprašas“.
Priešmokyklinių grupių metinių ugdymo
planų rengimas, derinimas, atsižvelgiant į
priešmokyklinio ugdymo bendrosios
programos reikalavimus.
Organizuotos vaikų veiklos tobulinimas,
aktyviųjų ir atvirųjų ugdymo metodų
naudojimas, veiklos uždavinių
formavimas.

Iki
2016.09.14

Darželio grupių
auklėtojos

Planavimas orientuotas į vaikų
ugdymosi rezultatų siekimą,
užtikrina prasmingą patirtinį
ugdymą (si).

Iki
2016.10.01

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2016-2017

T. Stankevič
Darželio grupių
auklėtojos

Stebėti vaikų daromą pažangą, ją fiksuoti.

Nuolat

Savitos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų sistemos
kūrimas.
Lyginamoji ugdymo kompetencijų
kokybės analizė.

2016-2017

Pedagogų bei kitų specialistų
konsultacijos tėvams sveikatos stiprinimo,
gamtosauginiais, ugdymo klausimais.

2016-2017

Darželio grupių
auklėtojos
T. Stankevič
L. Prokušenko
S. Orlovič
T. Stankevič
Darželio grupių
auklėtojos
VGK nariai,
G. Griniuk, lietuvių
kalbos mokytojai

Užtikrintas darnus vaiko
fizinių ir psichinių galių
skleidimas, kiekvieno vaiko
mokyklinė branda.
Atvirasis ugdomosios veiklos
planavimas sukuria sąlygas
aktyviam vaiko ugdymuisi ir
numatytiems pasiekimams
įgyti.
Nuolat i sistemingai kaupiami
vaikų pasiekimų aplankai,
atliekamas vaikų vertinimas du
kartus per metus(10 ir 04
mėn.), vertinimų rezultatai
naudojami ugdymo proceso
tobulinimui.

Savalaikės informacijos sklaida grupių
stenduose apie švietimo naujoves.

Karta per
mėnesį

2016. 10
2017. 04

Grupių auklėtojai

Tėvų informavimas, švietėjiška
veikla padės tėvams suvokti,
kad jie gali aktyviai dalyvauti
veikloje siekiant kokybiškesnio
vaiko ugdymo(si)
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ugdymo
Priešmokyklinių grupių, jaunesnės
programose,
ikimokyklinės grupės vaikų adaptacijos
efektyvinant
stebėjimas, tyrimas, aptarimas.
ugdymo/si pagalbos
teikimą.
Efektyvinti darbo būdus ir metodus su
gabiais vaikais.
Gabių vaikų atpažinimo tyrimas.
Raiškaus skaitymo konkursai „Skambėk,
gimtasis žodi“

2016
spalislapkritis
2017 m.
balandisgegužė
Iki 2016.12

T. Stankevič,
S.Gumeniuk,
grupių auklėtojos

70% ugdytinių jausis gerai ir
saugiai

Grupių auklėtojai
VGK nariai

2016.10

N. Sabaitienė
N. Miškinytė

2017.01

J. Žigel
L. Prokušenko
Priešmokyklinių
grupių auklėtojos

Bus identifikuoti gabūs vaikai,
grupės veikla suplanuota taip,
kad gabieji galėtų atskleisti
savo gebėjimus.
Sudarytos sąlygos,
palankiausios galimybės
atskleisti individualius vaikų
gebėjimus, tenkinti jų
poreikius, interesus, augti ir
tobulėti. Plačiau panaudojamos
sociokultūrinės vidinės ir
išorinės aplinkos, skatinančios
vaikų norą pažinti, tyrinėti,
projektuoti.

2017.03
Viktorinos:
Knyga ir aš.

2016.10

Mano pasaulis

2017.01

Sveikai gyvensime.

2017.04

Parodos :
„Svečiuose pas saulutę“

2016.11

„Žiemos simfonija“ (karpiniai)

2016.12

„Stebuklingi delniukai“
„Sagučių pasaulis“

2017. 02
2017. 04

N. Sabaitienė
N. Miškinytė
S. Orlovič
E. Chamzina
A. Atamalian
T. Lamauskienė
J. Žigel
L. Prokušenko
A. Atamalian
T. Lamauskienė
K. Streckul
N. Sabaitienė
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Projektinės veiklos apimties ir laiko
tobulinimas.
Trumpalaikiai projektai grupėse.
Pagal savaitinius grupės planus.

2016-2017

darželio auklėtojos

Auklėtojų gerosios patirties sklaida.

2016.10

J. Žigel
L. Prokušenko
N. Sabaitienė
N. Miškinytė
A. Atamalian
T. Lamauskienė S.
Orlovič
E. Chamzina
A. Fazylova
K. Streckul
J. Žigel
L. Prokušenko
N. Sabaitienė
N. Miškinytė
A. Atamalian
T. Lamauskienė A.
Fazylova
K. Strecku
S. Orlovič
E. Chamzina

2016.11

2016.12
2017. 02

2017.03

2017. 04

90% ugdytinių tenkins
pažinimo ir kūrybiškumo
kompetencijas, ugdomasis
procesas bus organizuotas kaip
vieninga sistema, kur dera
organizuota spontaniška veikla.
Sudarytos sąlygos,
stimuliuojančios aktyvią vaikų
veiklą vaiko pažangai siekti.
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2.Tikslas: mokamųjų dalykų ugdymo turinio integracijos projektų kūrimas ir vykdymas
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

*Tikslingai taikyti
įvairius
integracijos būdus
ugdymo procese

Tinkamai tikslingai taikyti IKT

2016-2017

Darželio grupių
auklėtojos

Dalyvavimas asociacijos „Slavų
vainikas“ veikloje

2016-2017

Darželio grupių
auklėtojos

Bendradarbiavimas su Vilniaus m.
planetariumu, Rusų dramos teatru,
Vilniaus ikimokyklinėmis ir ugdymo
įstaigomis, metodinių būrelių
„Vaivorykštė“, jaunųjų gamtininkų
stotimi.

2016-2017
nuolat

Darželio grupių
auklėtojos

Programų „Lietuvių kalbos programa“,
„Saugus, kai žinau“, “ Gyvenimo
įgūdžių ugdomo programa“, „Medžiagų
tyrinėjimas eksperimentuojant“ ugdymo
turinio integravimas į ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas.

2016-2017
nuolat

Darželio grupių
auklėtojos

*Per įvairių
ugdymo sričių
ugdyti vaikų
informacinius ir
komunikacinius
gebėjimus

*Plėtoti
tarpdalykinę
integraciją per
savaitę

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Puikai praturtins socialinį
bendravimą tarp vaikų ir
suaugusių, lavins rašytinę,
sakytinę kalbą.
Puikai praturtins socialinį
bendravimą tarp vaikų ir
suaugusių, lavins rašytinę,
sakytinę kalbą.
Ugdytiniai įtraukti į papildomą
ugdymo veiklą ir ugdysis
asmeninę ir socialinę
kompetencijas
Įvairių gabumų
ugdytiniai ugdysis įvairias
kompetencijas, kūrybiškai
taikys įgytas žinias.
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3.Tikslas: ugdytinių vertybinių nuostatų ir socialinių gebėjimų ugdymas
Uždaviniai

*Efektyvinti
grupės vadovo,
veiklas, stiprinant
ugdytinių
bendruomenę ir
užtikrinant saugų
darželio –
mokyklos
mikroklimatą

*Skatinti ir vertinti
ugdytinių
iniciatyvas ir
pasiekimus
*Didinti tėvų
vaidmenį darželio
– mokyklos
gyvenime

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Edukaciniai renginiai už darželio ribų

2016-2017 T. Stankevič
L. Prokušenko

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Tapatumo, pasididžiavimo d/m
jausmo ugdymas ir
puoselėjimas

Sveikas gyvensenos įgūdžių formavimas: sveikatingumo projektai:
“Kelionė į švarių rankyčių šalį”
Sveikata ir grožis maiste
“Surink vaivorykštę savo lėkštėje”
„Košės diena“
“Dantukai ir draugai”
Pažinkime saulutę “Saugi ir bloga
saulutė”
“Augu didelis ir sveikas”
Tęsti prevencinės programos „Zipio
draugai“ įgyvendinimą

2017.01
2016. 0910
2016.10
2016.10
2017.03

Darželio grupių
auklėtojos
G. Griniuk

Vaikų apdovanojimas už puikius
ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus, už
dalyvavimą konkursuose, parodose,
projektuose.
Bendras bendruomenės projektas
„Svajokime kartu“: vaikų ir tėvų
renginiai “Iš širdies į širdį”
Sportiniai renginiai

Nuolat

2016 09
2017. 01
2017. 04

N. Miškinytė
A. Fazylova
E. Chamzina

Edukacinės išvykos

Kiekviena
grupė 2
kartus per
metus

Darželio grupių
auklėtojos

2017.04
2016-2017 A. Atamalian
N. Sabaitienė
Darželio grupių
auklėtojos

2016-2017 Darželio grupių
auklėtojos

Ugdytiniai formuos sveiko
gyvenimo būdo nuostatas

Užtikrintas saugus darželio
mikroklimatas, individualių
saugumo, emocinių poreikių
tenkinimas

Augs noras pažinti, aktyviai
dalyvauti veikloje.
Pedagogų ir tėvų
bendradarbiavimas padės siekti
bendrą tikslą, laiduos sėkmingą
vaiko asmenybės formavimąsi.
Tėvų domėjimasis vaikų veikla
skatina vaikų motyvaciją labiau
įsitraukti į ugdymo(si) procesą.

Formuosis grupių kolektyvai
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*Darželio –
mokyklos veiklos
efektyvumo tikslų,
uždavinių
įgyvendinimo
nustatymas

Pramoga- konkursas „Dainuojanti šeima“

2016.12

„Deklamuojame eilėraščius kartu“
A.Barto kūriniai
Kūrybinių darbų ir foto parodų
organizavimas

2017. 02

T. Lamauskienė A.
Atamalian
N. Sabaitienė

III kartus
per metus

Darželio grupių
auklėtojos

Tėvų susirinkimai (temos pagal tėvų
pageidavimus)

III kartus
per metus

Darželio grupių
auklėtojos

Tradiciniai renginiai
Svogūno ašaros diena

09

Zylės diena

11

Krikštynos

11

Kalėdos

12

Atsisveikinimas su eglute

01

Užgavinės

02

Vieversiai

03

Tarptautinė sveikatos diena

04

Žemės diena

04

Motinos diena

05

J. Žigel
L. Prokušenko
N. Sabaitienė
N. Miškinytė
A. Fazylova
K. Streckul
Darželio grupių
auklėtojos
A. Atamalian
T. Lamauskienė
Darželio grupių
auklėtojos
S. Orlovič
E. Chamzina
A. Fazylova
K. Streckul
J. Žigel
L. Prokušenko
Darželio grupių
auklėtojos

Metodinės grupės pasitarimai

III kartus
per metus

T. Stankevič
L. Prokušenko

Dalyvauti vidaus audito darbo grupėse.

2016-2017

Vidaus audito ir
planavimo dalyviai

90% tėvų jaus tapatumą su
darželiu- mokykla
Laiku teikiama informacija
apie darželio veiklą,
bendravimą, saugumą.
Savalaikis informacijos
teikimas, mikroklimato
gerinimas
Bendruomenė patirs teigiamų
emocijų, puoselėsime įstaigos
tradicijas.

Metodinės grupės veiklos
įvertinimas
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