
INOVACIJA 

 

Naujovė 

 

Naujas dalykas 

 

 



INOVACIJOS DARŽELYJE: KAS TAI? 

 

Ugdymo procese inovacijos gimsta iš 

nebijojimo klysti ir nuolatinio ieškojimo, 

poreikio įgyvendinti kilusias idėjas. 

Svarbu ją tinkamai nukreipti į 

asmenybės atskleidimą, jos ugdymą. 

 

 
 



INOVACIJOS DARŽELYJE: KAS TAI? 

 

Tik kūrybiškai dirbantis pedagogas 

išugdys kūrybišką vaiką.  

Tai leidžia teigti, kad kūrybiškumo 

ugdymas paremtas ne tik žinių 

perėmimu, kiek gebėjimu jomis 

naudotis. 

 

 



INOVACIJOS DARŽELYJE: KAS TAI? 

 
PEDAGOGAS – NOVATORIUS 

 

● - susivokiantis naujovėse; 

 

● - gebantis kritiškai analizuoti naujoves; 

 

● - gebantis kūrybiškai diegti naujoves 

savo   pedagoginėje veikloje 



INOVACIJOS DARŽELYJE: KAS TAI? 

 
 

Pedagogas ugdymo procese 

taikydamas įvairius metodus, kurių 

įvairovė ir gausa leidžia pasirinkti 

pačius įdomiausius ir 

rezultatyviausius,  pažadina vaikų 

smalsumą ir pažinimo džiaugsmą. 



INOVACIJOS DARŽELYJE:  

KAS TAI? 

 
● PEDAGOGO KOMPETENCIJOS 

   (idėjų generavimas, profesinės žinios, 

inovacinės nuostatos) 

 

● PEDAGOGO KŪRYBIŠKUMAS 

   (sugebėjimas pažvelgti problemą iš skirtingų 

pusių, idėjų brandumas) 

 

● PALANKI ORGANIZACINĖ TERPĖ 

   (iniciatyvų skatinimas, profesionalų komanda, 

gebėjimas panaudoti sėkmę lemiančius 

veiksnius) 
    



INOVATYVŪS UGDYMO METODAI 

PAREMTI 4 P TAISYKLE: 

 
 

●  PASAKYK – ir aš užmiršiu. 

 

●  PARODYK – ir aš prisiminsiu. 

 

●  LEISK PABANDYTI – ir aš išmoksiu. 

 

●  LEISK PERDUOTI kitam – ir aš 

įsisavinsiu. 

 

 



Pakruojo lopšelis – darželis “Vyturėlis” 



▪ Laimėtas inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo modelio konkursas 

 

▪ Laimėtas daugiašalės partnerystės Comenius 

paraiškų konkursas ir kartu su 6 šalimis 

įgyvendinamas projektas “Įvairios pasakos, 

bendros vertybės iniciatyviems vaikams” 

 

▪ Pelnęs pripažinimą sveikatos ugdymo, aplinkos 

saugojimo ir tvarkymo srityje. 

 



Linkuvos lopšelis – darželis “Šaltinėlis” 
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▪ Triskart – 2010 m., 2011 m. ir 2014 m. gražiausiai 

tvarkančių aplinką ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

tarpe nugalėtojai – laimėtos dvi I ir viena II vieta; 

 

▪ Sportuojantis darželis – “Mažojo futboliuko” 

iniciatoriai ir propaguotojai; 

 

▪ Aktyviai vykdoma projektinė veikla 



Žvirblonių vaikų darželis 



▪ Gražiai puoselėjantis aplinką, ne kartą užėmęs 

prizines vietas aplinkos tvarkymo konkurse 

 

▪ Labai mėgsta vaidybą – patys kuria scenarijus 

ir juos režisuoja 

 

▪ Aktyvūs dalyviai su vietos bendruomene ir 

skyriumi organizuojant ir rengiant bendrus 

renginius 



Pakruojo lopšelis – darželis “Saulutė” 



▪  Vieninteliai Lietuvoje turintys unikalų ugdymo 

modelį – veiklos kambarėlius 

 

▪  Darželyje įsidiegtas pažangus, šiuolaikiškas 

informacinių technologijų tinklas 

 

▪  Išskirtinis bruožas – didžiulis dėmesys knygai 

 

▪  Vieninteliai turintys daržą dėžėse 



Petrašiūnų vaikų darželis 



▪ Nors mažas, bet estetiškai tvarkingas 

 

▪ Suradęs gerą rėmėją, todėl turi įvairių 

galimybių - išvykti, švęsti šventes 



Klovainių lopšelis - darželis 



▪  Etnokultūrą puoselėjantis darželis – turintis 

senovinių rakandų muziejuką 

 

▪  Auklėtojos Gintarės sukurtas ir kasmet 

leidžiamas spalvingas darželio laikraštukas 

 

▪ Didelis dėmesys skiriamas aplinkos 

puoselėjimui 



Žeimelio darželis – daugiafunkcis 

centras “Ąžuoliukas” 



▪  Vienas geriausiai įvertintų daugiafunkcių 

centrų 

▪  Turi didžiulę patirtį vykdant projektus su 

darbščiu, ištvermingu ir iniciatyviu kolektyvu 

▪ Gražiausiai tvarkančių aplinką ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų tarpe 2014 m. konkurso pirmos 

vietos nugalėtojai patekę į respublikinį etapą 

 ▪ Padėka Latvijos Seimo už bendradarbiavimą 

ir idėjų puoselėjimą su latviais 



Rozalimo vaikų darželis 



▪ Didelį dėmesį skiria vaikų 

gamtosauginiam ugdymui 

 

▪ Gražiai puoselėjantis aplinką darželis 

 

 

 



Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis - darželis 

“Varpelis 



▪ Lankstus ugdymo kokybės tobulinime – 

planavime, pasiekimų vertinime 

 

▪ Didelis dėmesys skiriamas vaikų 

pažintinei veiklai 



AČIŪ UŽ JŪSŲ KŪRYBIŠKUMĄ 

PUIKIOS PAVASARINĖS NUOTAIKOS! 
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