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2014 metų veiklos planas parengtas remiantis: 

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 2014-2016 metų strateginiu planu 

2. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 2014 metų veiklos planu 

3.  __________________________________ 

4.  __________________________________ 

 Planą rengė: darželio „Giliukas“ psichologė Laima Norvaišienė________________________ 

 

 

Planas skirtas: darželio „Giliukas“ grupių auklėtojams, asistentams, logopedui, sveikatos priežiūros 

specialistui.  

 

 

 

Už plano vykdymo atsakingas:       __________________          __________________________ 
(parašas)               (vardas, pavardė)



Darželio metinio plano tikslai: _2.1.2. : Taikyti naujas pedagogines sistemas. 2.2.1. Plėtoti švietimo pagalbos tiekimą                

 

Metiniai veiklos uždaviniai, 

priemonės 

Rezultatas, kriterijai Terminas Atsakingi 

vykdytojai 

Finansavimo 

šaltiniai 

Finansavi

mo sumos 

1.  Vykdyti individualų vaikų 

ir tėvų konsultavimą 

Teikiamos pagal poreikį psichologinio 

konsultavimo paslaugos 

Visus metus, 

pagal poreikį 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

2.  Dalyvauti rajono 

metodiniuose renginiuose 

Dalyvauta rajono psichologų metodiniuose 

renginiuose pagal rajono psichologų metų 

veiklos programą 

Visus metus, 

pagal planą 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

3.  Organizuoti pokalbį-

diskusiją pedagogams ir 

kt. specialistams 

ankstyvojo emocinio 

intelekto tema 

Darželio pedagogai ir kiti specialistai susipažins 

su emocinio intelekto samprata, EQ ankstyvojo 

ugdymo svarba. Pedagogai bus supažindinti su 

tiriamojo magistrinio darbo vaikų elgesio ir 

emocijų sunkumų bei tėvų emocinio intelekto 

tarpusavio sąsajų tema. 

Balandžio mėn. Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

4.  Organizuoti socialinių – 

emocinių įgūdžių 

valandėles 

priešmokyklinėje grupėje 

Vaikai gebės taikyti pozityvius sprendimų 

priėmimo būdus, vertinti alternatyvias problemų 

sprendimų galimybes, sėkmingai įsitraukti į 

grupę, socializuotis. 

Per mokslo 

metus 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

5.  Vaikų brandumo mokyklai 

vertinimas 

Įvertintas vaikų brandumas mokyklai pagal tėvų 

prašymus 

Gegužės mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

6.  Parengti straipsnį įstaigos 

internetiniame puslapyje 

emocinio intelekto tema 

Parengtas straipsnis leis supažindinti platesnę 

auditoriją su darželyje pradėta įgyvendinti 

ankstyvojo emocinio intelekto ugdymo idėja  

Birželio mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  



 

7.  

 

 

Parengti pranešimą tėvams 

ankstyvojo emocinio 

intelekto ugdymo tema 

Tėvai įgis teorinių žinių apie ankstyvojo 

emocinio intelekto ugdymo reikšmę vaiko 

sėkmei tolimesniame gyvenime, sužinos apie 

pagrindinius emocinio intelekto ugdymo 

principus. 

Lapkričio mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

8.   

 

Organizuoti lektoriaus 

paskaitą emocinio 

intelekto tema 

Darželio pedagogai dalyvaus teoriniame 

seminare apie emocinio intelekto ugdymą. Įgytas 

teorinis pasirengimas bus pradėtas praktiškai 

integruoti į ugdomąjį procesą. 

Lapkričio mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Asmeninės 

lėšos. 

MK lėšos 

Pagal 

sutartį  

9.  

 

 

Informacinių lankstinukų, 

skrajučių apie emocinio 

intelekto svarbą rengimas 

ir platinimas 

Tėvai gaus  informacijos apie emocinio intelekto 

ugdymo principus ir būdus 

Lapkričio mėn.  Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

10.  Dalyvauti darželio 

pedagogų metodiniuose 

pasitarimuose ir teikti 

konsultacijas įvairias 

psichologiniais klausimais 

Auklėtojos gaus informaciją apie konkrečios 

situacijos su vaiku (grupe) psichologinius 

aspektus bei sprendimų alternatyvas. 

Per mokslo 

metus 

Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

11.  Rengti pranešimus 

darželio pedagogams 

vaikų amžiaus tarpsnių 

raidos klausimais 

Bus supažindinti pedagogais su vaikų raidos 

psichologiniais ypatumais skirtingais amžiaus 

tarpsniais 

Pagal poreikį Laima 

Norvaišienė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

-  

12.  Plėtoti profesinę 

kompetenciją 

Nuolat vykdoma savišvieta, dalyvaujama 

teoriniuose ir praktiniuose seminaruose  

Nuolat  Laima 

Norvaišienė 

MK lėšos 50 lt. 

Asmeninės 

lėšos 

Pagal 

poreikį 


