
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ‘‘ 

2021 METŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

 

 Priemonės Įgyvendinimas  

 1. Organizuoti metodinės grupės pasitarimus.  
  1.1.  Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Covid – 19 ligos valdymas 

ugdymo įstaigose“. 

2. Sekretoriaus rinkimai. Metodinės grupės 

plano 2021 m. pristatymas.  

3. Diskusija „Šiaulių miesto bendruomenės 

siekių įgyvendinimas 2021 metais“. 

4. Pažintinės veiklos planavimas ir 

vykdymas.  

5. Pasiruošimas sausio/vasario mėn. 

renginių organizavimui. 

6. Einamieji klausimai. 

2021-01-19 d. Metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

 

1. Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje Dalia Jociuvienė pristatė pranešimą 

„Covid – 19 ligos valdymas ugdymo įstaigose“. 
2.1. Metodinės grupės sekretorė auklėtoja J. Rukšėnaitė. 
2.2. Pritarti metodinės grupės veikos planui 2021 m.  

3. Šiaulių miesto švietimo bendruomenės siekiai įstaigoje 

yra įgyvendinami. 
4. Pritarti pažintinės veiklos planui.  

5. Dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir taikomų 

ribojimų renginius organizuoti skaitmeninėse 

platformose. 

6.1. Pritarti socialinės pedagogės darbo grafikui ir 

laikinam jo keitimui. 

6.2. Keisti VGK komisijos sudėtį, į ją įtraukiant socialinę 

pedagogę. 

6.3. RIUKKPA organizuojamo respublikinio projekto 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ dalyvių komandą 

tvirtinti įsakymu. 

6.4. Mišraus ugdymosi procesas įstaigoje organizuojamas 

sklandžiai, be pažeidimų. 

6.5. Siekti STEAM mokyklų tinklo įvertinimo – kokybės 

ženklo įstaigai. 

6.6. Logopedinių pratybų metu pažeidimų nepastebėta. 

6.7. Socialinės pedagogės užsiėmimo metu pažeidimų 

nepastebėta. 

6.8. Meninio ugdymo mokytojos organizuojamoje 

muzikinėje veikloje pažeidimų nepastebėta. 
6.9. Vykdyti kibernetinio saugumo prevenciją ir būti 

budriems naudojantis informacinėmis technologijomis. 

 

 5.1.  Svarstyti klausimai: 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų nustatymas, kvalifikacijai 

skirtų mokymo lėšų paskirstymas.  

2. Diskusija „Nuotolinis ugdymas“. 

3. Pasiruošimas vasario ir kovo mėn. 

renginių organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija 

5. Einamieji klausimai. 

2021-02-18 d. metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti kvalifikacijos lėšų paskirstymui ir keliant 

kvalifikaciją laikytis kvalifikacijos perspektyvinio plano. 

2. Nuotolinis ugdymas vyksta tinkamai, pažeidimų 

nefiksuota. 

3. Lopšelio-darželio „Dainelė“ 40-ties metų jubiliejų 

paminėti kuriant sveikinimų ir prisiminimų video 

filmukus. 

4. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
5.1. Pritarti respublikinio projekto „Aš – žemės vaikas. 

Tyrinėju, atrandu“ nuostatams. 

5.2. STEAM apskritojo stalo diskusiją perkelti į 2022 m. 

5.3. Atvirų veiklų organizavimą perkelti į 2022 m. 

5.4. Sportinė veikla organizuojama tinkamai. 
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 1.3. Svarstyti klausimai: 

1. Inovacijų kūrimas, dalyvaujant ir 

įgyvendinant tarptautinius projektus 

įstaigoje. Patirties sklaida.  

2. Projekto „Vaidina visas lopšelis-

darželis“ įgyvendinimas. 

3. Pasiruošimas kovo mėn. / balandžio mėn. 

renginių organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

5. Einamieji klausimai. 

2021-03-18  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Europos solidarumo korpuso savanorystės projektą 

įgyvendinti įstaigoje ir 2021-2022 m. m.  
2. Projekto „Vaidina visas lopšelis-darželis“ veiklas 

talpinti „Padlet“ skaitmeninėje platformoje iki 2021-12-

3. Pritarti respublikinio virtualaus eilėraščių projekto 

„Skambų žodį Jums nešu“ nuostatams. 
4. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
5.1. Maitinimo organizavimas grupėse vykdomas 

tinkamai. 

5.2. Ugdomosios veiklos grupėse organizuojamos 

tinkamai. 

5.3. Iki kovo 26 d. kiekvienai grupei iš tėvų surinkti 

priemones lauko erdvės atnaujinimui. 

5.4. Iki gegužės 18 d. paruošti pristatymą apie nuotolinio 

ugdymo organizavimą grupėje. 

 

 1.4. Svarstyti klausimai: 

1. Nekontaktinių valandų panaudojimas 

karantino laikotarpiu. 

2. Dėl projekto „Vaidina visas lopšelis-

darželis“ renginio „Po pasakos sparnu“ 

įgyvendinimas. 

3. Einamieji klausimai. 

2021-03-26  neeilinio metodinės grupės pasitarimo metu 

nutarta: 

1.1. Pedagogai neturi pretenzijų dėl sausio mėn. 

nekontaktinių valandų. 

1.2. Dėl darbuotojų trūkumo gali būti nuimtos 

nekontaktinės valandos ir jos būtų kompensuotos 

priemokomis prie darbo užmokesčio esant galimybei ir 

įstaigai turint pakankamai lėšų. 

1.3. Esant prastai finansinei situacijai įstaigoje ir trūkstant 

darbuotojų, būtų nuimtos nekontaktinės valandos ir 

siekiant jas kompensuoti, būtų leista darbuotojui palikti 

darbo vietą vakarais ne pasibaigus darbo valandoms, 

tuomet, kai grupėje nebėra vaikų. 

1.4. Per nekontaktines valandas būtų ir toliau galima išeiti 

iš įstaigos ir jas planuotis asmeniškai, bet teikti tvarkingus 

dokumentus.  

2.1. 2021 m. tęsti teatro projektą, jo veiklas organizuoti 

skirtingu laiku. 

2.2. 2022 m. atnaujinti įstaigos kryptį, savitumą per 

emocinę ir fizinę sveikatą. 

3. Siūlymus dėl įstaigos ugdymo(si) programos 

atnaujinimo „Man gera čia“ pateikti balandžio mėnesio 

metodinės grupės pasitarimo metu. 

 

 

 1.5. Svarstyti klausimai: 

1. Diskusija „SKU modelio 

įgyvendinimas“. 

2. Projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 

įgyvendinimas. 

3. Pasiruošimas balandžio mėn. / gegužės 

mėn. renginių organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

5. Einamieji klausimai. 

 

2021-04-20  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Šiemet nepavyko įgyvendinti SKU modelio dėl šalyje 

paskelbtų ribojimų. 

2. Pavaduotoja ugdymui E. Stalygė ir auklėtoja A. 

Švambarienė pristatė projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ medžiagą, dalinosi savo patirtimi įgyvendinant 

projektą. 
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3. Nesant galimybei organizuoti šeimos šventę, sukurti 

nuotolinį sveikinimą mamoms, laisva forma. 

4. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 

5.1. Laikytis darbo tvarkos taisyklių. 

5.2. Antradienį (04-27) vaikų pietų miego metu sutvarkyti 

sporto salės inventorių. 

5.3. Užtikrinant vaikų saugumą, važinėjimąsi 

paspirtukais pakeisti kita veikla. 

5.4. Naudoti interaktyvius ekranus ugdymo(si) procese. 

5.5. Trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas 

vykdomas tinkamai. 

 1.6. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų 

analizė. 

2. Ugdomosios veiklos priežiūros plano 

įgyvendinimo aptarimas. 

3. Socialinių, emocinių kompetencijų 

lavinimas. „Kimochis“ ir „Dramblys“ 

įgyvendinimas. Patirties sklaida. 

4. STEAM veiklų plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

5. Pasiruošimas birželio mėn. / rugpjūčio 

mėn. renginių organizavimui. 

6. Įvykusių renginių refleksija. 

7. Einamieji klausimai. 

2021-05-18  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Ugdymo(si) procese nedalyvavusio vaiko ir neturint 

informacijos iš tėvų, apie vaiko pažangą nuotolinio 

ugdymo(si) proceso metu – pasiekimų vertinimas 

neatliekamas. 

2. Ugdomosios veiklos priežiūros planas įgyvendinamas. 

3.1. Įstaigoje tęsti „Kimochis“ programos įgyvendinimą. 

3.2. 2022 m. dalyvauti SEU olimpiadoje „Dramblys“.  

4. STEAM ir „Lauko klasės“ veiklas fotografuoti ir 

koliažus nusiųsti N. Vaitkuvienei iki gegužės 20 d. 

5.1. Organizuoti paskaitą tėvams bendradarbiaujant su 

Pedagoginės psichologinės tarnybos 

darbuotojais. 

5.2. Paraginti lopšelio grupių tėvus dalyvauti nuotolinėje 

paskaitoje. 

5.3. Dėl gegužės 21 d. vyksiančio LTMŽ festivalio, 

automobilių įstaigos kieme nestatyti. 

6. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
7.1. Per 2021 m. pavasario ir rudens sezonus įgyvendinti 

teniso sąjungos projektą visose 10 lopšelio-darželio 

grupių. 

7.2. Visose grupėse ryto rato metu simboliškai paminėti 

vaikų gimtadienius be vaišių iš namų. 

 

 1.7. Svarstyti klausimai: 

1. Vaikų ugdymo(si) organizavimas 2021-

2022 m. m. 

2. Diskusija „Tėvų švietimas. Informacijos 

pateikimas“. 

3. Pasiruošimas rugsėjo mėn. / spalio mėn. 

renginių organizavimui. 

4. Įvykusių renginių refleksija. 

5. Einamieji klausimai. 

2021-09-14 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Pritarti vaikų ugdymo(si) organizavimui 2021-2022 m. 

m. 

2. Organizuoti tėvų švietimą ir informavimą. 

3. Dalyvauti akcijose, renginiuose.   

4. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
5.1. Ugdymo programos „Man gera čia“ atnaujinimo 

siūlymus pateikti iki 2021-10-01. 

5.2. Organizuoti grupės tėvų susirinkimus, kuriuose 

dalyvaus ir įstaigos vadovai. 

5.3. Prijungti grupės tėvus prie elektroninio dienyno ir 

sistemingai atnaujinti duomenis. 
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5.4. „Kimochis“ programa įgyvendinama tinkamai visose 

4 grupėse. 

5.5. Europos solidarumo korpuso savanorystės projektas 

įgyvendintas sėkmingai. 
 1.8. Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Sveikos gyvensenos ir ligų 

prevencijos svarba“. 

2. Ugdytinių ugdymo(si) pažangos ir 

pasiekimų, adaptacijos vertinimo 

aptarimas. 

3. Papildomo ugdymo organizavimo 

analizė 2021 – 2022 m. m. 

4. Pasiruošimas lapkričio mėn. – gruodžio 

mėn. renginių organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija. 

6. Einamieji klausimai. 

2021-10-18 metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 

1. Sveikatos specialistė Dalia Jociuvienė skaitė 

pranešimą „Sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos 

svarba“. 

2. Pritarti grupių pasiekimų ir pažangos suvestinėms. 

3. Pritarti papildomo ugdymo organizavimo analizei 2021 

– 2022 m. m. 
4.1. Kūrybinių darbų parodoje „STEAM rudens 

medžiuose“ dalyvauja J. Petkuvienė su grupės 

„Voveraitė“ vaikais. 

4.2. Spalio 22 d. kiekviena grupė pasiruošia „Vaisių ir 

daržovių fiestai“ ir veiklos akimirkas fiksuoja 

nuotraukose. 

5. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
6.1. 2021-10-26 vyks PPT tarnybos paskaita „Kaip įveikti 

vaikų netinkamą elgesį“ įstaigos pedagogams. 

6.2. Bendradarbiaujant su tėvais atnaujinta muzikinė 

erdvė lopšelio-darželio kieme. 

6.3. Atliktas grupių funkcionalumo vertinimas, rezultatai 

pateikti įstaigos vadovui. 

6.4. Ilgalaikis ugdomosios veiklos planavimas atliekamas 

tinkamai visose 10 įstaigos grupių. 

6.5. Grupės tėvų susirinkimai organizuojami tinkamai. 

 

 1.9. Svarstyti klausimai: 

1. Pranešimas „Vaikų profilaktinių 

patikrinimų sveikatos rezultatai, išvados, 

rekomendacijos“. 

2. Įstaigos vidaus vertinimo analizė. 

3. Tėvų ir pedagogų apklausos „Švietimo 

pagalbos teikimo vaikui veiksmingumo 

vertinimas lopšelyje-darželyje „Dainelė“ 

duomenų analizė ir panaudojimo 

aptarimas. 

4. Pasiruošimas lapkričio mėn. – gruodžio 

mėn. renginių organizavimui. 

5. Įvykusių renginių refleksija 

6. Einamieji klausimai. 

2021-11-16  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 
1. Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje Dalia Jociuvienė pristatė pranešimą. 

2. Pritarti įstaigos veiklos įsivertinimo ataskaitai. 
3. Tobulinti informacijos tėvams perteikimo kokybę. 

4. Organizuoti kalėdinę pramogą įstaigos kieme 

suskirsčius grupes pagal amžių. 

5. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
6.1. Teniso sąjungos projektas įgyvendintas. 
6.2. STEAM veiklos įsivertinimo paraišką teikti 2022 m. 
6.3. Meninio ugdymo mokytojo veikla organizuojama 

tinkamai. 
6.4. Logopedo veikla organizuojama tinkamai. 
6.5. Ugdomosios veiklos metu grupėse gabių vaikų 

ugdymas įgyvendinamas tinkamai. 

 

 1.10. Svarstyti klausimai: 

1. Ugdymo rezultatų, ugdymo planų, 

projektų bei programų įgyvendinimo 

būdų ir priemonių analizės: 

2021-12-16  metodinės grupės pasitarimo metu nutarta: 
1.1. Pritarti programos „Aiškiai kalbu“ ataskaitai 2021 m. 

ir veiklos kryptims 2022 m. 

1.2. Pritarti programos „Muzikos žaismas“ ataskaitai 

2021 m. ir veiklos kryptims 2022 m. 
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1.1. Programos „Aiškiai kalbu“ 

įgyvendinimo analizė. Veiklos 

kryptys 2022 m. 

1.2. Programos „Muzikos žaismas“ 

įgyvendinimo analizė. Veiklos 

kryptys 2022 m. 

1.3. STEAM veiklų plano įgyvendinimo 

analizė. Veiklos kryptys 2022 m. 

1.4. Sveikatos ugdymo programos 

įgyvendinimo analizė. 

2. Įvykusių renginių refleksija. 

3. Einamieji klausimai. 

1.3. Pritarti STEAM veiklų plano ataskaitai 2021 m. ir 

veiklos kryptims 2022 m. 

1.4 Pritarti sveikatos ugdymo programos įgyvendinimo 

ataskaitai 2021 m. ir veiklos kryptims 2022 m. 

2. Aptarti renginiai (jų įgyvendinimas pažymimas 

renginių plane). 
3.1. Pritarti Švietimo pagalbos veiksmingumo vertinimo 

lyginamajai analizei. 

3.2. Planuotos SKU veiklos perkeliamos į 2022 m. 

3.3. Net 61 proc. pedagogų kėlė kvalifikaciją emocinės ir 

fizinės sveikatos klausimais, 90 proc. pedagogų tobulino 

skaitmenines kompetencijas. 

3.4. Emocinio socialinio intelekto programa „Kimochis“ 

įgyvendinta 4 grupėse. 

3.5. Renginiai įgyvendinti pasitelkiant skaitmeninę 

platformą „Zoom“. 

3.6. Įstaigos projektas „Vaidins visas lopšelis-darželis“ 

2021 m. įgyvendintas 100 proc. 

3.7. Sudaryti darbo grupę projektui „Vaidina visas 

lopšelis-darželis“ rengti ir įgyvendinti įstaigoje. 

3.8. Pritarti priežiūros plano įgyvendinimo ataskaitai ir 

veiklos kryptims 2022 m. 

3.9. Pritarti metodinio plano įgyvendinimo 2021 m. 

ataskaitos projektui ir veiklos kryptims 2022 m. 

3.10. Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas 2021 

m. įgyvendintas 100 proc. 

3.11. Pritarti pedagogų kvalifikacijos perspektyviniam 

kvalifikacijos tobulinimo(si) planui 2022 – 2024 m. 

3.12. Atnaujinti strateginio plano stebėsenos darbo grupę. 

3.13. Į metodinės grupės sudėtį įtraukti mokytojo 

padėjėją Vaidą Urmonaitę. 
 

2. Organizuoti renginius įstaigos bendruomenei.   

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Įgyvendinę asmenys   

2.1. Pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13d. A. Petrauskienė   

2.2. Sporto šventė „Žiemos olimpinės žaidynės 

2021m.“ 
 Vasario 17d. R. Sokolova, A. Mažutavičienė 

  

2.3. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

 
Vasario 15 d. 

J. Graisaitė, I. Melienė, I. 

Lebedevaitė – Bučienė 

  

2.4 „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas. Pagal 

respublikinį projektą. 

Vasario/ 

kovo mėn. 
R. Sokolova, A. Mažutavičienė  

  

2.5. Akcija „Sveiki dantukai“ 

 
Vasario mėn. Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

  

2.6. Renginys ,,Lopšelio-darželio „Dainelė“ 

gimtadienis 
Kovo mėn. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

  

2.7. Pilietinė akcija Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo metinėms paminėti „Pasveikinkime 

vieni kitus“ 

Kovo 10 d. N. Vaitkuvienė, V. Vaičiūnienė 
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2.8. 
Projektinė savaitė „Žemės diena“. 

Kovo 1 - 22 

d. 

R. Šurkienė, L. Jančauskienė, J. 

Rukšėnaitė, N. Vaitkuvienė.   

  

2.9. Akcija „Vanduo – gyvybės šaltinis“ Kovo 26. Sveikatinimo veiklų darbo grupė   

2.10. 
Poezijos diena. 

Balandžio 

mėn. 

B. Juodpusienė, A. Švambarienė, 

M. Salienė.  

  

2.11. 
Velykinė paroda. 

Balandžio 

1-9 d. 
N. Vaitkuvienė, V. Vaičiūnienė 

  

2.12. 
Rytmetis „Vaistažolių pasaulis“ 

Balandžio 

26d. 
Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

  

2.13. 
„Po pasakos sparnu“ pagal projektą „Vaidina 

visas lopšelis-darželis“ 
 Visus metus. 

R. Šurkienė, L. Jančauskienė, I. 

Lebedevaitė – Bučienė, B. 

Juodpusienė 

  

2.14. „Kamuolio diena“ pagal respublikinį projektą. 

 
Gegužės 10d. A. Mažutavičienė, R. Sokolova 

  

2.15. 
Šeimos šventė ,,Man gera čia‘‘. 

 

Gegužės 14 

d. 

Dėl pandeminės situacijos 

Lietuvoje ir taikomų apribojimų 

renginys neįvyko. 

  

2.16. 
Akcija „Saugus pasivaikščiojimas Gegužės 3d. 

D. Jociuvienė, R. Šurkienė,         J. 

Rukšėnaitė 

  

2.17. Grupių vaikų atsisveikinimo su darželiu šventė 

,,Sudie, darželi“. 

Gegužės 

mėn. 
Pedagogai 

  

2.18. „Mokslo ir žinių šventė“ Rugsėjo 1 d. Pedagogai   

2.19. Judriosios savaitės renginiai. Diena be 

automobilio. 
Rugsėjo 

mėn. 
Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

  

2.20. Akcija „Rieda ratai rateliukai“ Rugsėjo 22d. A. Mažutavičienė, R. Sokolova   

2.21. 
Akcija „Sveika širdis“ Rugsėjo 29d. 

M. Salienė, A. Petrauskienė, J. 

Rukšėnaitė, N. Berezinienė 

  

2.22. Rytmetis „Vaisiai ir daržovės – dėl vaikų 

gerovės“ 

 

Spalio  

11-22d. 
Sveikatinimo veiklų darbo grupė 

  

2.23. Akcija „Sportuojantis koridorius. Pagal 

respublikinį projektą. 
Lapkričio 5d. A. Mažutavičienė, R. Sokolova 

  

2.24. 
Tolerancijos diena 

Lapkričio 16 

d. 

L. Jančauskienė, A. Petrauskienė, 

A. Švambarienė, A. Norkuvienė 

  

2.25. 

Adventiniai pavakarojimai su tėvais 
Gruodžio 

mėn. 

Dėl pandeminės situacijos 

Lietuvoje ir taikomų apribojimų 

renginys neįvyko. 

  

2.26. Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk 

Kalėdas. 
Gruodžio 3d. A. Mažutavičienė, R. Sokolova 

  

2.27. Kalėdinis renginys. Susitikimas su Kalėdų 

seneliu.  

Gruodžio 

20d. 
N.Vaitkuvienė 

  

 

3. Organizuoti edukacines išvykas vaikams.     

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Įgyvendinimas    

3.1 Išvykos pagal pažintinės veiklos planą. Rugsėjo -

gegužės mėn. 

Suorganizuota 12 išvykų Šiaulių 

miesto ribose ir 2 išvykos Šiaulių 

rajono ribose. 

  

 

4. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, konkursuose.   

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Įgyvendinę asmenys   
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4.1. Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

sportinis rytmetis „Mažoji mylia - 2021“. 
Spalio 1d. 

Pedagogai   

4.2. RIUKKPA „Lietuvos mažųjų žaidynės“ Vasario – 

birželio mėn.  
R. Sokolova, A. Mažutavičienė  

  

4.5 Kitų miesto švietimo įstaigų organizuojamose 

konkursuose, parodose ir kituose renginiuose. 
Visus metus Pedagogai 

 

  

 

5. Įgyvendinti projektus įstaigoje.   

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Įgyvendinimas    

5.1. Tarptautinis Europos solidarumo korpuso 

projektas „Volunteering for education“ 

2021-01-01/ 

2021-12-31  

Įgyvendinta, savanoriavo du 

savanoriais iš Turkijos.   

  

5.2. Dalyvauti tarptautiniuose eTwinning 

projektuose. 

2021-01-01/ 

2021-12-31  

Įgyvendinta 19 projektų.  

 

  

 

6. Dalintis gerąja darbo patirtimi    

Veikla Įgyvendinimo 

data 

Įgyvendinę asmenys   

6.1. Respublikinis STEAM veiklų projektas „Aš 

žemės vaikas – tyrinėju, atrandu“. 

Kovo 1-26 d.  R. Šurkienė, N. Vaitkuvienė, J. 

Rukšėnaitė  

  

6.2. Respublikinė pedagogų skaitmeninių priemonių 

paroda  

Spalio – 

lapkričio 

mėn.  

A. Švambarienė 

Neįgyvendinta. Veikla pakeista į 

eTwinning projektą. 

  

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė        Neringa Vaitkuvienė 


