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Tikslas: 2.1.2. Taikyti naujas pedagogines sistemas. 2.2.1. Plėtoti švietimo pagalbos tiekimą      

   
Eil. 

Nr. 

Numatyto uždavinio arba 

priemonės pavadinimas 

Rezultatas 

 (arba priežastis, kodėl nepadaryta) 

Panaudotų 

lėšų suma 

1.  Vykdyti individualų vaikų ir tėvų 

konsultavimą 

Teiktos pagal poreikį psichologinio konsultavimo 

paslaugos 

 

2.  Dalyvauti rajono metodiniuose 

renginiuose 

Dalyvauta rajono psichologų metodiniuose 

renginiuose pagal rajono psichologų metų veiklos 

programą 

 

3.  Organizuoti pokalbį-diskusiją 

pedagogams ir kt. specialistams 

ankstyvojo emocinio intelekto 

tema 

Darželio pedagogai ir kiti specialistai pedagogų 

pasitarimų metu buvo supažindinti su emocinio 

intelekto samprata, EQ ankstyvojo ugdymo 

svarba. Taip pat buvo pristatyti tiriamojo 

magistrinio darbo vaikų elgesio ir emocijų 

sunkumų bei tėvų emocinio intelekto tarpusavio 

sąsajų tyrimo rezultatai. 

 

4.  Organizuoti socialinių – emocinių 

įgūdžių valandėles 

priešmokyklinėje grupėje 

2014 metų I pusmetį priešmokyklinio ugdymo 

grupėje vieną kartą per savaitę buvo 

organizuojamos socialinių įgūdžių valandėlės 

„Zipio draugai“  

 

5.  Vaikų brandumo mokyklai 

vertinimas 

Atliktas dviejų vaikų brandumo mokyklai 

vertinimas.  

 

6.  Parengti straipsnį įstaigos 

internetiniame puslapyje 

emocinio intelekto tema 

Parengtas straipsnis tėvams internetinėje 

svetainėje  „Ar gali maži vaikai išgyventi stresą?“ 

 

7.  Parengti pranešimą tėvams 

ankstyvojo emocinio intelekto 

ugdymo tema 

Tėvams visuotinio susirinkimo metu gegužės mėn.  

skaitytas pranešimas „Bausmės“, spalio mėn. -  

„Ankstyvasis emocinio intelekto ugdymas“ . 

 

8.  Organizuoti lektoriaus paskaitą 

emocinio intelekto tema 

Lektorius atsisakė atvykti į paskaitą dėl 

organizacinių nesklandumų. 

 

9.  Informacinių lankstinukų, 

skrajučių apie emocinio intelekto 

svarbą rengimas ir platinimas 

Parengtas lankstinukas apie mažų vaikų stresą.  

10.  Dalyvauti darželio pedagogų 

metodiniuose pasitarimuose ir 

teikti konsultacijas įvairias 

psichologiniais klausimais 

Sistemingai dalyvaujama pedagogų metodiniuose 

pasitarimuose, teikiamos psichologinės 

konsultacijos aktualiais klausimais. 

 

11.  Rengti pranešimus darželio 

pedagogams vaikų amžiaus 

tarpsnių raidos klausimais 

Pedagogų metodinių pasitarimų metu aptariami 

vaikų raidos ypatumai. 

 

12.  Plėtoti profesinę kompetenciją 2014-03-25 įgytas vaikų brandumo mokyklai 

įvertinimo metodikos taikymo pažymėjimas (Nr. 

v7-420  
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