
 

 

                                 

                           

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRYSTĖS PROJEKTO 

„PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VAIKAMS“ 

NUOSTATAI 

             

„Tiesiu tau ranką – kurkime vaikams kartu! 

Pasidalinkim, pakalbėkim - eikim tuo pačiu keliu. 

Tikslas vienodas – užauginti žmogų nuo pradžių 

Paimk už rankos ištiestos - keliaukime kartu.“ 

(aut. Rasa B.-Jankauskė) 

 

 

Projektu “Pedagogų bendradarbiavimas kuriant vaikams” siekiama sustiprinti ugdymo 

įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų 

bendrystę, kuriant metodines priemones vaikams, kurios padėtų pasiekti aukštesnių vaikų 

ugdymo(si) rezultatų ir atskleistų jų gebėjimus. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų bendrystės projekto „Pedagogų bendradarbiavimas kuriant vaikams“ (toliau – Projektas) 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, projekto dalyvius, vykdymo ir dalyvavimo 

tvarką bei baigiamąsias nuostatas. 

 2. Projektą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ (A. P. Kavoliuko g. 5, LT-

04325, Vilnius) ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Bakšenskaitė-Jankauskė ir logopedė 
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metodininkė Viktorija Merkelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Kapustienė. Projektą 

koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis” direktorė Vijolė Leleikienė. 

 3. Projektas organizuojamas ir vykdomas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. spalio 28 d. 

   4. Projekto nuostatai skelbiami: 

  4.1. Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ tinklalapyje www.medynelis.lt 

 4.2. Socialinio tinklo facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai“ AUKLĖTOJA 

AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) | Facebook, ir „Specialiųjų pedagogų ir 

logopedų namučiai“   Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai, Logopedai - specialieji 

pedagogai. 

 

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Projekto tikslas – stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą, siekiant aukštesnių vaikų pasiekimų. 

 6. Projekto uždaviniai: 

   6.1. stiprinti pedagogų bendradarbiavimą, kuriant metodines priemones; 

   6.2. naudojant pedagogų kurtas metodines priemones, siekti ugdymosi procesą padaryti 

patrauklesnį, žaismingesnį; 

   6.3. skatinti pedagogų kūrybiškumą, išradingumą ir dalijimąsi idėjomis; 

   6.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. 

   6.5. Parengti pedagogų kurtų metodinių priemonių skaitmeninį aplanką. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

 

 7. Projektas skirtas šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams ir 

švietimo pagalbos specialistams. 

 

IV. PROJEKTO VYKDYMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

 8.  Projektas vyks nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2022 m. spalio 28 d. 

   9. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir švietimo 

pagalbos specialistas (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) kuria 

metodinę priemonę (ugdomąjį plakatą, didaktinį žaidimą, sensorinę terapinę ugdymo priemonę, 

stalo žaidimą ir kt.), kurią gali naudoti tiek mokytojas, dirbantis su vaikų grupe, tiek specialistas 

dirbantis su vaikais individualiuose užsiėmimuose. (Metodinių priemonių pvz, Priedas Nr. 1). 

http://www.medynelis.lt/
https://www.facebook.com/groups/976828812401540
https://www.facebook.com/groups/976828812401540
https://www.facebook.com/groups/386540394858707/
https://www.facebook.com/groups/546021292696258/
https://www.facebook.com/groups/546021292696258/


 

 10. Projekto dalyviai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr. 2). 

   11. Projekto dalyviai parengia sukurtos metodinės priemonės aprašymą ir įkelia jos 

nuotrauką (Priedas Nr. 3). 

 12. Nuo 2022 m. spalio 1 d. iki spalio 28 d. dalyvaujantys projekte pedagogai užpildytą 

dalyvio anketą ir sukurtos metodinės priemonės nuotrauką su aprašymu siunčia el. pašto adresu: 

projektai.medynelis@gmail.com 

 13. Kiekvienas dalyvis gali pateikti po 1-2 metodines priemones. Darbų nuotraukos turi 

būti tvarkingos ir aiškios. Nuotraukose neturi matytis vaikų veidų. 

  14. Pateikiant nuotraukas projektui yra patvirtinama, kad jų pateikta medžiaga atitinka 

autorių bei kitus LR įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai. 

  15. Pateikdami projektui nuotrauką, dalyviai sutinka, kad atsiųsta medžiaga būtų 

naudojama, skelbiama metodinių priemonių skaitmeniniame aplanke ir organizatorių tinklalapyje. 

  16. Sukurtas metodinių priemonių skaitmeninis aplankas bus eksponuojamos po šių metų 

spalio 31 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ tinklalapyje www.medynelis.lt 

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

  17. Visiems projekto dalyviams bus išsiųsti Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ 

padėkos raštai ir pažyma apie dalyvavimą projekte dalyvio nurodytu el. paštu. 

   18. Visiems projekto dalyviams bus išsiųstas projekto metu surinktas metodinių priemonių 

rinkinys - aplankas skaitmeniniu formatu. 

   19. Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio – darželio „Medynėlis“ 

ikimokyklinio ugdymo mokytoją Rasą Bakšenskaitę-Jankauskę, el. paštu 

rasa.baksenskaite@gmail.com arba Vilniaus lopšelio-darželio logopedę metodininkę Viktoriją 

Merkelienę el. paštu projektai.medynelis@gmail.com 

  20.  Dalyvavimas projekte laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

 

__________________________ 
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Priedas Nr. 1 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRYSTĖS PROJEKTO 

„PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VAIKAMS“ 

 

METODINIŲ PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI 

Pvz. Nr. 1 

Metodinė priemonė „PIRMAS ŽODŽIO GARSAS, TARIU – SKAITAU“ 

Ant popierinių kortelių nupiešiami įvairūs, skirtingi daiktai, reiškiniai, gyvūnai. Ant plokščios formos 

akmenukų akriliniais dažais užrašoma po vieną spausdintinę lietuvių kalbos abėcėlės raidę. 

Priemonė skirta, pirmam žodžio garsui nustatyti, tarti ir mokytis skaityti. 

Pedagogas išrenka keturias skirtingais paveikslėliais dekoruotas korteles ir išdėlioja jas į vieną liniją, iš 

anksto numatęs kortelių išdėstymo seką. Vaikas garsiai įvardija pavadinimus daiktų, matomų kortelėse, 

nustato ištartų daiktų pavadinimų pirmus garsus, juos garsiai pakartoja ir ieško akmenukų su raidėmis, kurios 

atitinka jo nustatytus, ištartus garsus.  

Šią metodinę priemonę naudoja tiek mokytojas, dirbantis su vaikų grupe, tiek švietimo pagalbos specialistas 

individualiuose užsiėmimuose. 

 

 

 

Pvz. Nr. 2 

Metodinė priemonė „KETUREILIS „V“ ir „R“ GARSŲ TARIMO LAVINIMUI“ 

Kuriami trumpi eilėraštukai, skirti tam tikro garso tarimui lavinti (šiuo atveju “V” ir “R” garsų tarimui). 

Ketureilį naudoja tiek grupės mokytojas kasdieninėse veiklose, tiek logopedas individualiuose 

užsiėmimuose. 

 

„Virė voras vakarienę 

Vakar verkė jo vorienė. 

Vėl voriukai jos neklausė 

Vakarienė net ataušo.“ 

                                                          (Aut. Rasa B.-Jankauskė) 



 

 

Priedas Nr. 2 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRYSTĖS PROJEKTO 

„PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VAIKAMS“ 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės mokytojo vardas, 

pavardė 

 

 

Švietimo pagalbos specialisto 

(logopedo, psichologo, 

specialiojo pedagogo, 

socialinio pedagogo) vardas, 

pavardė 

 

Vieno iš pedagogų el. pašto 

adresas 

 

 

Metodinės priemonės 

pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priedas Nr. 3 

 

ŠALIES IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ 

IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ BENDRYSTĖS PROJEKTO 

„PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMAS KURIANT VAIKAMS“ 

METODINĖ PRIEMONĖ 

 

Metodinės priemonės pavadinimas  

Trumpas metodinės priemonės aprašymas  

Metodinės priemonės tikslas  

Metodinės priemonės panaudojimo galimybės  

 

 

Metodinės priemonės nuotrauka 


