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I. IVADAS

Kauno r. NoreikiSkiq lop5elio-darZelio ,,^{Zuolelis" strateginis planas 2014-2018 metams

parengtas vadovaujantis LR Svietimo istatymu, Valstybine Svietimo 2013-2022 m. strategija,2014

- 2020 metq Nacionaline paZangos programa ir valstybes paZangos strategija ,,Lietuvos paLangos

strategija ,,Lietuva 2030* , Kauno rajono savivaldybes 2013-2020 m. strateginiu pletros planu.

Rengiant 5i planE, maksimaliai panaudojus esamas galimybes ir atsiZvelgus i sveikatos stiprinimo

program4 ,,Renkuosi sveikat4" 2013-2018 ffi. ffi., siekiama pasiekti ir igyvendinti uZsibreZtus

istaigos tikslus, numat5rti perspektyv q 20 | 4 -20 18 metq laikotarpiui.

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

Nuo 2013 m. rugsejo 1 d. istaigoje veikia 11 grupiq. Viena grupe - vaikams nuo 1,5 iki 3

metq (ankstesniq metq nera pageidaujandiq); septynios grupes - nuo 3 iki 5 metq; dvi

prieSmokyklinio amZiaus grupes (5-6 m.) ir viena mi5ri prie5mokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus

grupe.

Kauno r. Noreiki5kiq lop5elio-darlelio,,,{Zuolelis" grupiq darbo laikas yra 10,5 val. fstaiga

dirba nuo 7.00 iki 18.00 val., atsi?velgiant i ter,q poreikius.

{staigoje teikiamos logopedo, plaukimo instruktoriaus paslaugos. Ugdymas

organizuojamas vadovaujantis Kauno r. NoreikiSkiq lop5elio-darlelio ,,\lvolelis" ikimokyklinio

ugdymo programa ,,Keliond vaikystes vaivoryk5te" ir ,,Bendrqla prieSmokyklinio ugdymo ir

ugdymo(si) programa", integruojant sveikatos stiprinimo programq,,Renkuosi sveikat4" 2013-2018

m. m. iugdymo turini. [staigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja:

o Respublikineje ikimokykliniq istaigq darbuotojrl asociacijoje ,,Sveikatos

Zelmeneliai".

o Lietuvos Logopedq asociacijoje.

o Lietuvos Suzuki asociacijoje.

o Lietuvos kuno kulturos mokfioiq asociacijoje.

o Lietuvos ,,Sveika mokykla" sveikat4 stiprinandiq mokyklq veikloje.

o 2012 m. tapome Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikes vaikq masinio futbolo

vystymo programos ,,Sugr4:Zinkime vaikus i stadionus" projekto ,,Futboliukas"

dalyviais.

o Tarptautiniame vaikq, mokiniq, pedagogq ir visuomenes sveikatos prieZiflros

specialistq konkurse,,Sveikuoliq sveikuoliai".
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o Tarptautiniame vaikq ir jaunimo lietuvi5kos patriotines dainos festivalyje-konkurse

"Dainuoju Lietuvai".

20ll - 2013 metais m[sq lstaiga dalyvavo tarptautiniame Comenius daugiaSaliq mokyklq

partnerysdiq projekte ,,Teaching language through songs and games'o kartu su keturiq Saliq -
Turkijos, Lenkijos, Rumunijos, Velso - ugdymo istaigomis. Projekt4 finansavo ES le5omis (44 850

Lt), administravo - Svietimo mainq paramos fondas. Projekto tikslas - mokyi vaikus anglq kalbos,

taikant netradicinius ugdymo bodus, Laidhiant savo ir projekto partneriq, kitq Saliq liaudies

Zaidimus, dainuojant ir Sokant. [vyko penki projekto partneriq susitikimai. Paskutinis baigiamasis

-vizitas vyko mfrsq istaigoje.

2011-2013 metais lopselyje-dafielyje pagal atlikt4 ES struktlriniq fondq investicinio

projekto renovacij4 ir modernizacij4 irengtas mokyojq ir tevq savi5vietos kambarys, atnaujintos 11

grupiq ugdomosios aplinkos ir higienines patalpos, virfuve, panaudojant GPM 2 proc. leSas' Tai

didina istai gos patrauklum4 konkurencinej e aplinkoj e'

Siekiant pagerinti vaikq mityb4, formuoti sveikos gyvensenos igldZius, istaiga dalyvauja ES

remiamose programose: ,,Pienas vaikamso'ir,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokyklose".

pasibaigus 2007 - 2013 m. strateginiam planui, remiantis pasiektais veiklos rezultatais

ir isvadomis, rengiam as 2014 - 2018 m. strateginis planas.

Sukurta besimokanti, tobulejanti bendruomene, kuri pagrindini demesi skyre ugdytiniq

sveikatos saugojimo ir stiprinimo igudziq formavimui ir ugdymui. Kokybi5kas ugdytiniq

sveikatingumo ugdymas suteike vaikams efektyvi4 pagalb4, sustiprejo vaikq motyvacija r[pintis

savo sveikata ir saugumu. Siekiant tolimesniq tikslq numatomas prioritetas - Saugus ir sveikas

vaikas.

20ll - 2013 metais vykdant ES direktyvas ikimokyklineje istaigoje, vyko renovacijos ir

modernizavimo projektu, tai suteike galimybes atnaujinti informacines technologijas, pedagogai

projekto igyvendinimo eigoje igijo IKT Linh4,ldiegtas mokiniq ir mokytojq registras. Modemizavus

!staig4, irengta erdve metodinei veiklai: 5 kompiuteriai, multimedijos projektorius su ekranu,

interaktyviosios lentos sistema, video kamera, daugiafunkcinis spalvotas kopijavimo aparatas.

Informacines ir komunikacines technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymo(si)

metodus, daro itak4 ne tik ugdymo(si) turiniui, bet ir visam ugdymo procesui, todel tampa svarbiu

veiksniu modernizuojant ikimokyklinio ugdymo !staig4, siekiant naujq kompetencijq ir

kvalifikacijq, teikiant informacij4 visuomenei ir socialiniams partneriams, diegiant Siuolaikinq

isivertinimo ir vertinimo kultur4.

Sustiprejo istaigos patrauklumas, pagerejo materialine baze, daiktine aplinka ir estetinis

vaizdas. Todel numatomas prioritetas - Ugdymo kolrybds gerinimas.
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Teigiamas ikimokyklinio ugdymo istaigos veiksnys - augantis visuomenes pasitikejimas

ugdymu, Svietimu ir kvalifikuota pagalba. Tvirtapartneryste su vaiko Seima, tikslingas ir kryptingas

vaikt+ ugdymas, aktyvus daugelio tevq dalyvavimas istaigos projelauose ir ugdymo .veiklose

uZtikrina efektyvesni vaikq ugdym4.

Tgsiama tvirta parhreryste tarp Kauno rajono sveikatos konsultantq ir Respublikines

asociacijos',,Sveikatos Zelmeneliaioo pedagogq uZtikrina gerosios patirties sklaidq gery idejq

pasikeititnq tobulinant vis4 vaikq ugdymo proces4. 20ll - 2013 metais mBsq istaiga dalyvavo

tarptautiniame C6menius daugia5aliq mokyklq parfrrerysdiq projekte ,oTeaching language through

songs and games" - kalbos mokymasis per dainas ir Zaidimus.

'Numatomas prioritetas - Vaikg ktrrybi5kumo ir savirai5kos ugdymas, kuris leis atsiskleisti

vaiko, Seimos, bendruomenes partnerystei, tobulins esteting kult[r4 sukurtose moderniose,

Siuolaiki5kose ugdymo erdvese.
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Stiprybds Silpnybds

[staiga ltraukta i Kauno rajono sveikat4
stiprinandiq ugdymo istaigq ir Lietuvos
,,Sveika mokykla" sveikat4 stiprinandios
mokyklos tinkl4, prioritetine veiklos sritis
yra sveikos gyvensenos ig[dZiq ugdymas ir
tobulinimas.

[staigoj e atlikta renovacij a ir modernizacij a,
panaudojus ES projekto leSas. Ap5ildintas
pastatas, renor,uotas stogas malina Silumos
ka5tus.

Mokytojq ir tevq savi5vietos kambaryje

idiegta IKT sistema, sukurta ivairiapuse
aplinka, skatinanti vaikq ir pedagogq
patirtini mokym4si.
Organizuojami ir vykdomi projektai

istaigoje ir uZ jos ribq, auk5ti vaikq
sportiniai ir meniniai pasiekimai gerina

istaigos ivaizdi, partnerystg su
bendruomene.

Nepakankamai efektyvios, modernios
ugdymo(si) priemones vaikq kurybi5kumui ir
savirai5kai ugdytis istaigos teritorijoj e.

Tenkinant vaikq poreikius ir tevq lfkesdius,
neivairiapuse pedagogq socialine ir
psichologine pagalba. Reikalinga
kineziterapeuto, psichologo, specialiojo
pedagogo, socialinio darbuotoj o pagalba.

Nepakankamai plati darbo patirties sklaida

istaigos interneto svetainej e, raj ono, miesto
Ziniasklaidoj e, Salies konferencij ose.

Per didelis vaikq skaidius grupese pablogina
s4lygas ugdymo individualizavimui.

Galimvb6s Grdsmds
Kauno r. Noreiki5kiq lop5elis- darZelis

,,{Zuolelis" yra patrauklioje ir tinkamoje
ugdymui(si) bei sveikatinimui geografineje
vietoje.
Tinkamas Kauno rajono savivaldybes
tarybos sprendimas del mokesdio uZ
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus
vaikq i5laikym4 - Mokinio leSos, didina
finansines galimybes, pletoj ant edukacines
aplinkas viduje ir i5oreje.

Pletoti partnerystes rySius su vaiko Seima,
vykdant ivairius finansuojamus projektus.
Pedagogai ir visi bendruomenes nariai turi
galimybg nuolat mokytis ir tobuleti, pletoti

istaigos pedagogq ir darbuotojq bendr4sias
ir profesines kompetencijas.
Naujq socialiniq partneriq paie5ka, siekiant
stiprinti vaikq sveikat4.

Nepakankamas valstybes demesys vaikq
sveikatos prevencij ai.

Prasteja vaikq sveikatos bUkle, daugeja vaikq
su specialiaisiais poreikiais, elgesio ir
emocijq sutrikimais.
Dideja Seimq (socialines rizikos, nepilnos
Seimos, darbo uZsienyje) skaidius.
LopSelio - darZelio tvora, kai kurie lauko ir
sporto irengimai neatitinka higienos noffnq,
neuZtikrina vaiko saugumo reikalavimq,
neturi estetinio vaizdo.
Didelg buhaltering apskait4, vie5uosius
pirkimus reglamentuoj andiq teises aktq kaita.
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rV. VIZIJA

s 
Atvira edukaciniams pokydiams, propaguojanti sveik4 gyvensen% moderni ugdymo

I istaig4 atliepianti kiekvieno vaiko poreikius ir Seimos lokesdius, ugdym4 grindZianti inovatyviais'

metodais ir uZtikinanti ugdymo proceso kokybg.

I
I

I v. MrsrJAI

I
I X.6okykline lstaiga teikianti kokybiSkas ankstyvojo, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio

I ugdymo paslaugas, tenkinanti prigimtinius, kulturos, tautinius, socialinius ir paiintinius poreikius,
I siekianti sekmingos ugdytinio mokymo(si) mokykloje pradZios.

I
I

T YI. VERTYBES IR FILOSOFIJA
I

II Vaikyste yra savaimine vertybe, kuri4 vaikas turi i5gyventi; vaikyste yra unikalus Zmogaus

t ruidos tarpsnis, kurio negalime nei skubinti, nei stabdyti.

I etejai, kad rodytume Tau keli4. Kad paZintum ftemg, kuri Tave peni ir neSioja, namus,

I k*iuose gyveni, duon4, kuri4 valgai

1 Atejai, kad i5mokytume Tave paiinn ir suprasti Satia esantf hnogq, kad suvoktumei, kaip

I rvarbu gerbti save ir kitus.

I etejai, kad padetume tapti pareigingu, mokandiu kurti ir i5saugoti gyvenim4.
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WI. PRIORITETINESKRYPTYS

1. SAUGAUS IR SVEIKO VAIKO UGDYMAS.

2. UGDYMO KOKYBES GERINIMAS.

3. vArKU rUnynrSKUMo rR sAvrRArSros ucDyMAS.

VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIUPLANAS

I. PRIORITETAS _ SAUGAUS IR SVEIKO VAIKO UGDYMAS.

I tikslas - ugdyti vaikq visumin6s sveikatos iproiius ir igfldZius.

UZdaviniai [glvendinimo
priemonds

Esama paddtis Planuojami
rezultatai

Planuoja
mas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

L65q
poreikis ir
numatomi
finansavimo
Saltiniai

l.Tobulinti
sveikatai palanki4
fizing ir
psichosocialing

istaigos aplink4.

l.l.Pakoreguoti
vaikq sveikatos
ugdymo ir
stiprinimo

lstaigoje
vertinimo
sistem4.

1.2.Aptuerti

istaigos teritorij4
saugia pagal
higienos
reikalavimus
tvora, pakeisti
Saligatvius ir
takelius,
Pakeisti
krepSinio
aik5teles dang4.

1.3.Ugdymo
turin! praturtinti
,rLauko
pedagogikos"
idejomis.

Kai kurie lauko
ir sporto

irengimai
neatitinka vaiko
saugumo
reikalavimq,
neturi estetinio
vaizdo.

Tvora neatitinka
higienos nonnq,
yra per Lemair
nesaugi,
netenkina
estetinis
vaizdas,
susidevejg
Saligatviai ir
takeliai,
krepSinio
aik5teles danga
kelia gresmg

vaikq ir
darbuotojq
saugumui.

Trlksta Ziniq ir
idejq ugdymo

lvairovei lauke.

Atnaujinus
lauko irengimus,
bus uZtikrinta
vaikq sveikatos
prevencine
veikla ir
saugumas.

Saugi,
reikalavimus
atitinkanti tvora.
Atnaujinti
vartai,
pakeista
Saligatviq,
takeliq ir
krepSinio
aik5teles danga.

Pedagogai igis
naujq Ziniq ir
igfldZiq, kurie
didins aplinkos
funkcionalum4
ir veiklq
lvairovg lauke.

2018

2018

2016

Direktore
Ukvede
Visuomenes
sveikatos
prieZiiiros
specialistas

Direktore
Ukvede
Visuomenes
sveikatos
prieZiiiros
specialistas

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Pedagogai

MK leSos,

Mokinio
le3os,

GPM 2 proc.

Savivaldybes
l65os

MK leSos,

GPM 2 proc.

MK leSos,

Respub.
ikimok.!st.
darbuotojq
asociacijos

,,Sveikatos
Zelmeneliai"
leSos



2. Formuoti
vaikq kultrlrinius-
higieninius

lgudZius ir
lprodius.

2.1. Rengti ir
praktiSkai

igyvendinti
sveikatingumo
projektus.

2.2. Rlpintis
tevq ir
darbuotojq
Svietimu:
organizuoti
paskaitas,

susitikimus
aktualia
tematika.

fstaigoje
sudarytos
s4lygos
kulttiriniams-
higieniniams

igudZiams
formuotis,
tadiau kai
kuriose Seimose
neuZtikrinamas
Sio proceso
tgstinumas.

fstaigoje yra
vaikq tdvq
medikq,
specialistq,
kurie galetq
atlikti
Sviediamqji
darb4 visai
darZelio
bendruomenei.

Informacijos
apie kulturinius-
higieninius

!g[dZius
skleidimas visai
bendruomenei

istaigos
stenduose,
renginiuose,
diskusijose,
pokalbiuose su

vaiko Seima.

ftraukti vaikq
autoritetingus,
aktyvius t6vus,
globejus i vaikq
sveikatos
stiprinimo
veikl4, kuri
skatins
bendruomenes
iniciatyvum4,
nor4 aktyviai
dalyvauti

!staigos
swenime.

2018

201 8

Visuomenes
sveikatos
prieZitiros
specialistas
Pedagogai

Visuomenes
sveikatos
prieZilros
specialistas
Pedagogai

Savivaldybes
aplinkos
leSos*
zmoglsKleJl
iStekliai

L
zmoglsKleJl
iStekliai

3. Stiprinti vaikq
sveikata.

I

1

I
t
I

1\n

3.1. Ktirti
sveikatos
stiprinimo
veikl4
bendruomeneje.

3.2.I5tirti vaikq
fiziniaktyvum4,
gr[dinim4 oru
Seimoje.
Suburti
sveikuoliq b[ri.

3.3.Tgsti
programas

,,Pienas
vaikams" ir
,,Vaisiai
vaikams".

Atliekama tevq
ir pedagogq
apklausa.

Nepakankamas
vaikq fizinis
aktyvumas,
gr[dinimas oru
Seimoje.

Vaikai
nepakankamai
valgo vaisiq ir
pieno produktq.

Tyrimas pades

iSsiaiSkinti
esam4 padeti ir
tobulinti
sveikatos
stiprinimo
proces4.

Igyvendinant
sveikatos
stiprinimo
program4, atlikti
tevq apklaus4.
Pager€s vaikq
fizinis
aktyvumas,
grfidinimas oru
Seimoje.

Vaikams bus
pateikta daugiau
vaisiq ir pieno
produktq.

20r4

2015

Programq
vykdymo
laikotarpiu

Direkloriaus 
I

pavaduotoja 
I

ugdymui 
I

Plaukimo 
I

instruktorius 
I

Visuomenes 
I

sveikalos 
]pnezluros

specialistas

Plaukimo
instruktorius
Visuomenes
sveikatos
prieZiflros
specialistas

Visuomenes
sveikatos
prieZiiiros
specialiste
Sandelininke

Zmogi5kieji
istekliai

MK le5os
ZmogiSkieji
iStekliai

ES le5os

7
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2. PRIORITETAS _ UGDYMO KOKYBES GERINIMAS.
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3.4.Tikrinti
vaikq judejimo
ir atramos
sistem4.

DarLelyje nilra
tikrinama vaikrl
judejimo ir
atramos sistema.

Sudaryta sutartis
su A.Astrausko
firma,,Pirmas
Zingsnis'.

Plaukimo
instruktorius
Visuomenes
sveikatos
prieZiiiros

1 tikslas - gerinti ugdymo(si) kolqybg, siekiant sudaryti s4lygas kiekvieno vaiko tobulejimui.
UZdaviniai [gyvendinimo

priemonGs
Esama
paddtis

Planuojami
rezultatai

Planuoja
mas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

L65g poreikis
ir numatomi
finansavimo
Saltiniai

1. UZrikrinti
turining4
ugdym4.

l.l .Parengti
ugdomosios
aplinkos
vertinimo
kriterijus.

1.2. Turtinti visq
ugdomqiq
erdviq
materialing
bazg.

l.3.Organizuoti:
- tgsting
respubliking
ikimokyklinio ir
priebmokyklinio
amZiaus vaikq
kDrybiniq darbq
parod4,,Gerumo
la5elis i5 mano
Sirdeles".

Sudaryta darbo
grupe
ugdomosios
aplinkos
(grupirl, sporto
ir meninio
ugdymo saliq,
dail6s studijos,
saugaus eismo
centro,
logopediniq
kabinettl)
vertinimo
kriterijq
rengimui.

Sukurta saugi,
bet
nepakankamai
moderni ir
kokybiSka
aplinka vaikq
poreikiq
tenkinimui.

Sioje parodoje
aktyviai
dalyvavo
Salies ugdymo

istaigq
pedagogai ir
vaikai

Parengti
ugdomosios
aplinkos
vertinimo
kriterijai.

Sukurta efektyvi
aplinka pades

kokybiSkai
organizuoti
ugdomqj4
veikl4.
Pedagogai
uZtikrins vaikq
lygaus starto
galimybes
mokymuisi
pirmoje klaseje.

Tgsti projekt4 ir
atrasti naujq,
netradiciniq
biidq ir
technologijq.

20r4

2017

2018

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Darbo grupd

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Meninio
ugdymo
pedagoge

Pedagogai
Visa
Bendruomene

Parodos
organizatoriai

Zmogi5kieji
iStekliai

MK l€Sos

Mokinio
leSos

GPM 2 proc.

ZmogiSkieji
iStekliai

8
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- tgsting
Velyking akcij4
,,I5 Sirdies i
5irdi.

1.4. Organizuoti
edukacines
paZintines
i5vykas i
muziejus.

Sioje akcijoje
dalyvauja
prieSmok.
amZiaus vaikai
ir pedagogai.

Nepakankama
vaikq patirtis
apie etno
paveld4.

Tgsti projekt4
bendradarbiau
jant su

socialiniais
partneriais.

Vaikai suvoks
dorq, groLi,
pajus meilg
savam kra5tui,
kaupdami patirti
i5vykq metu.

2018

2018

Akcijos
organizatoriai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Pedagogai

MK l65os

Zmogi5kieji
iStekliai

MK l65os
&zmoglsKleJl
istekliai

2. Tobulinti
vaikg ugdymo
individualizavi
m%

iglrvendinant
vaikq idejas.

2.1. Parengti
ugdymo proceso
planavimo
modelio
matmenis.

2.2. Atnaujinti
individuali4
ikimokyklinio
ugdymo
program4

,,Kelione
vaikystes
vaivorykiteo'.

Centralizuotai
atsisakius
planavimo
grupes

dienyne,
kuriama savita
ugdymo
turinio
uZra5ymo
forma.
Aukldtojq
planuose
stinga demesio
vaikq ugdymo
individualizavi
mui.

Ikimokyklinio
ugdymo
programoje
nepakankamas
demesys
anksfiojo ir
ikimokyklinio
ugdymo
aplinkai, vaikq
ugdymo
planavimui,
pasiekimq
vertinimui.

Parengtas
ugdymo proceso
planavimo
modelis pades
pedagogams
individualizuoti
ugdymo turiniir
kiekvienam
vaikui pasiekti
geresniq
rezaltatu.

Atnaujinta
ikimokyklinio
ugdymo
programa,
papildyta
ugdymo proceso
planavimo
pakeitimais bei
vaikq pasiekimq
ir paZangos
vertinimo
sistema.

2015

2014

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Darbo grupe
(prieBmok.
ugd.
pedagoges,

aukletojos).

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Darbo grup6

Zmogi5kieji
iStekliai

ZmogiSkieji
iStekliai
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3. pRroRrrETAS - vArKu runvnr5KuMo rR sAvrRAr5ros ucDyMAS.

1 tikslas - siekti vaikg ktrrybiSkumo ir saviraiSkos pl6tot6s.

UZdaviniai fgyvendinimo
priemon6s

Bsama
paddtis

Planuojami
rezultatai

Planuoja
mas
pasiekimo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

L6Srl poreikis
ir numatomi
finansavimo
Saltiniai

, l.Tobulinti
i pedagogq
i kompetencij4.

1.1. Dalyvauti
pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimo
seminaruose,
konferencijose.

1.2.Organizuoti
praktikumus
vaikams ir
pedagogams.

1.3. Parengti
kiirybiSko
ugdymo s4lygrt
vertinimo
kriterijus.

Asmeninis
pedagogrl
poreikis.

[kurta dailes
studija, igSrta
vaikq meninio
ugdymo
patirtis.

Pedagogai
nepakankamai
analizuoja
kurybing
aplink4.

Seminaruose,
konferencijose

igytq Ziniq,
patirties
pritaikymas
pedagoginiame
procese.

Bus kaupiama
nauja vaikq
patirtis, taikant
netradicinius,
modernius
biidus (Ebru,
ekologiSkas
molis) vaikq
kiirybiSkumui
ugdyti.

ISaugs

galimybes vaikq
kiirybiSkumui
ugdyti: meninio
ugdymo ir
sporto saldse,

saugaus eismo
centre, lauko
edukacinese
aplinkose.

2018

2018

2017

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Pedagogai

Pedagogai

MK le5os

MK leSos

MK le5os

Mokinio le5os

GPM 2 proc.

2. Siekti
pedagogq ir
Seimos

betarpiSko
bendradarbiavi
mo, ugdant
vaikq
savirai5k4 ir
k[rybi5kum4.

2.1. Parengti
priemoniq
plan4,
panaudojant
tevq id€jas
vaikq
kiirybiniam
ugdymui.

[vairios parodos,
projektai,
akcijos.

Tevai
nepakankamai

isitraukg !
k[rybinio
ugdymo
organizavim4.

Ugdysis
savarankiSka,
atsakinga ir
kiirybiSka
asmenybe.
Atsiras nauji
talentai.

201 8 Pedagogai ZmogiSkieji
iStekliai
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2.2.Apibendrinti
etninio ir
ktirybinio
ugdymo patirti.
Prane5imas,,AS
noriu kurti".

I5tirti meninio
kfirybos proceso
skatinimo
biidus.
(5-6 m.
vaikams).

Vaikams
menind veikla
uLima svarbi4
viet4 ugdymo
procese.
Daugeliui
pedagogq
trtiksta Ziniq
formuojant
ikimokyklinio
ir prie5mokyk
linio amZiaus
vaikq
kiirybing -
mening raiSk4.

Ne visos
kurybines
idejos ir budai
atskleisti ir
iryvendinti.

Pedagogams
suteiks daugiau
galimybiq
organizuoti
visuming veikl4.
Vaikai igis
igudZiq tinkamai
susitvarlqrti
darbo viet4.
Netradicines
SiuolaikiSkos
priemon6s
suteiks vaikams
daugiau biidq
kurti, fantazuoti,
i5reik5ti save ne
tik judesiu,
mimika, bet ir
kalba.

Vaikas -
kiirejas.
Skatinsime
vaikus
improvizuoti,
kurti, atsiskleis
vaikq kurybines
idejos, fantazija,
talentai.

2016

20t6

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Pedagogai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Pedagogai

ZmogiSkieji
iStekliai

Zmogi5kieji
iStekliai

3. Skatinti vaikq
patirtin!
mokym4(si).

3.1. Panaudoti

ivairius vaikq
patirties tyrimo
biidus.
Organizuoti
atviras veiklas.

3.2. Patobulinti
vaikq
savirai5kos ir
kfirybi5kumo
ugdym4, taikant
Siuolaikines IKT
(interaktyvios
lentos sistema).

Vaikq patirtis
iSsiaiSkinama
pokalbiq su
vaikais metu ir
stebint juos,
kalbant su

vaikais.

|sigytos
programos
ikimokykli
niam ir
prie5mokykli
niam vaikq
ugdymui.

Vaikq
pasiekimai bus
vertinami
analizuojant
vaikq aplankus.
6-7 metq
amZiaus vaikai
mokds
apibiidinti savo
pasiekimus.

Vaikai igis Ziniq
ir igiidZiq visose
kompetencijose.

2018

2018

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Pedagogai

MK le5os

MK le5os
&
zmoglsKleJl
iStekliai
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