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1. Švietimo pagalba
Švietimo pagalbą gauna 87 ugdytiniai, iš jų:
• 42 vaikai gauna socialinę pedagoginę pagalbą;
• 33 – plokščiapėdystės vaikų, 6 – ydingos laikysenos;
• 21 priešmokyklinio amžiaus ugdytinių gauna logopedinę pagalbą;
• 45 ikimokyklinio amžiaus ugdytinių gauna logopedinę pagalbą;
• 5 vaikams reikalingas specialusis ugdymas;
• 5 vaikams Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatyta psichologo
pagalba.
• 5 vaikams Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatyta socialinio
pedagogo pagalba.

2. Vykdomos socialinio - emocinio ugdymo (SEU)
programos
1. Vykdoma „Zipio draugų programa“, dalyvauja:
• 2 pedagogai turintis „Zipio draugų“ sertifikatą;
• 1 pedagogas įgyja profesinę kompetenciją, pagal „Zipio draugų“
programą“.
2. Vykdoma socialinių gebėjimų programa „Mūsų teisė – veikti“,
„BendrAUKIME“;
3. Vykdomas ilgalaikis respublikinis projektas „Žaidimai moko“, dalyvauja
7 pedagogai;
4. Taikomi „Gyvenimo įgūdžių“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programų elementai, teikiant
socialinę pedagoginę pagalbą.

3. Projektinė veikla (dalyvauta, organizuota)
• Ieva Gružauskaitė ir Reda Petrauskienė dalyvavo respublikiniame
projekte „Žaidimo moko“ ;
• Psichologės Jūratės Švaplėnienės ir socialinės pedagogės Ievos
Gružauskaitės organizuotas projektas „Aš – superdidvyris“ ;
• Ilgalaikis tęstinis projektas kūno kultūros pedagogės Livijos
Žukauskienės ir socialinės pedagogės Ievos Gružauskaitės ankstyvojo
amžiaus vaikams „Tip top vaikystės keliu“;
• Dalyvaujama tarptautiniame projekte „Say hello to the world“.

4. Organizuoti prevenciniai renginiai
• Veiksmo savaitė „Be patyčių į milžinų šalį“;
• Išsipildymo akcijai skirtas renginys „Pyragų diena“;
• Psichikos sveikatos dienai paminėti skirta akcija „Aš – superdidvyris“;
• Vaikų gynimo dienai skirtas renginys.

5. Metodinės priemonės, šviečiamoji - informacinė
sklaida įstaigoje
• Socialinės pedagogės organizuotas tėvų praktikumas „Ribos ir taisyklės
ikimokykliniame amžiuje“;
• Parodytos Ingos Kernagytės, Ievos Gružauskaitės, Livijos Žukauskienės atviros veiklos
(Iš viso: 4 veiklos)
• Parengti 2 „Jausmučio“ leidiniai – metodinių rekomendacijų rinkinys tėvams ir
pedagogams;
• VGK veiklos sritis interaktyvioje darželio zelmenelis.lt aplinkoje;
• Parengti 4 lankstinukai, 4 stendiniai pranešimai, į grupes išdalinta padalomoji
medžiaga apie švietimo pagalbą, pedagogai medžiagą pasikabino grupių stenduose;
• Parengtos 6 metodinės priemonės, vyr. kūno kultūros pedagogės Livijos Žukauskienės ir
socialinės pedagogės Ievos Gružauskaitės, vyresniosios auklėtojos Aušros Kerulienės;
• Tėvų susirinkimuose diskutuota apie elgesio ribas, taisykles, drausminimo būdus ir
metodus ikimokykliniame amžiuje.

6. Šviečiamoji - informacinė sklaida mieste
Jūratė Švaplėnienė
• Praktikumas
„Sprendimo
priėmimo įgūdžių
lavinimas“;
• Pravestas seminaras
„Kaip padėti vaikui
įveikti stresą ir
baimes“;
• Seminaras
„Įsisąmoninimu grįsta
pagalba, įveikiant
stresą“;
• Organizuotas projektas
Psichikos sveikatos
dienai paminėti „Aš –
superdidvyris“;

Livija Žukauskienė
• Livijos Žukauskienės
metodinis renginys Kauno
mieste „Perkusija“;
• Kūno kultūros pedagogės
Livijos Žukauskienės
dalyvavimas ir pranešimo
skaitymas respublikiniame
metodinėje-praktinėje
konferencijoje „Kokybiškos
edukacinės paslaugos – tai
sėkmės garantas mūsų
vaikų gerovei“;
• Livijos Žukauskienės atvira
veikla su vaikais Druskininkų
mieste „Idėjų mugėje“.

Ieva Gružauskaitė
• Socialinės pedagogės metodinis renginys Kauno
mieste „Socialinio pedagogo įsivertinimo formos ir
metodai“;
• Socialinės pedagogės metodinis renginys Kauno
mieste „Socialinių gebėjimų ugdymas, pasitelkiant
ugdymą personažais“;
• Socialinės pedagogės Ievos Gružauskaitės
dalyvavimas respublikiniame M. Lukšienės konkurse;
• Socialinės pedagogės Ievos Gružauskaitės ir
auklėtojos metodininkės Ingos Kernagytės atvira
veikla su vaikais Druskininkų mieste „Idėjų
mugėje“;
• Socialinės pedagogės Ievos Gružauskaitės
dalyvavimas ir pranešimo skaitymas respublikiniame
metodinėje-praktinėje konferencijoje „Kokybiškos
edukacinės paslaugos – tai sėkmės garantas mūsų
vaikų gerovei“;
• Organizuotas projektas Psichikos sveikatos dienai
paminėti „Aš – superdidvyris“.

7. Kvalifikacijos kėlimas
VGK nariai per metus išklausė 34 seminarus:
• Jūratė Švaplėnienė – 46 ak.val.
• Livija Žukauskienė – 98 ak.val.
• Neringa Lebedienė – 76 ak.val.
• Reda Petrauskienė – 36 ak.val.
• Ieva Gružauskaitė – 97 ak.val.
Iš viso: 353 ak.val.
• 1 narė Aušra Kerulienė, įgijo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.
• Psichologės Jūratės Švaplėnienės parengtos kvalifikacinės programos „Kaip
padėti vaikams įveikti stresą ir baimes“, „Ugdytinio savivertės ir tolerancijos
kitokiam asmeniui įgūdžių lavinimas“.

