ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2016 m.
Metodinės veiklos kryptys:
- Vaiko pasiekimų gerinimas
- Vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymas
Tikslas:
Organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę veiklą,
siekiant gerinti vaikų pasiekimus bei komunikavimo kompetenciją.
Uždaviniai:
-

Suteikti metodinę pagalbą pedagogams, rengiant atnaujintas ikimokyklinio
ugdymo programas bei organizuojant ugdymo procesą
- Pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas ir gerosios patirties sklaida.
Metodinių užsiėmimų turinys:
Eil.
Nr.
1.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

Renginio
vieta
ŠPC

Metodinis
01 06
pasitarimas
,,Dėl veiklos plano
gairių 2017 m. m.
sudarymo ir kt.
klausimų”

A. Pupininkienė
S. Kunauskienė

2.

2 dienų seminaras
(su namų darbais)
„Atnaujinta
ikimokyklinio
ugdymo programa“
Lektorės:
Jolita Gedvilienė ir
Elena Stasiulienė

01 14
01 28

A. Pupininkienė

ŠPC

3.

Paskaita tema
„Informacinės
technologijos ir
modernizacija
ikimokyklinio

02

A. Pupininkienė

ŠPC arba
Elektrėnų
pradinė
mokykla

Rezultatai,
kriterijai
Svarstyti ir sudaryti
veiklos plano 2017
m. m. gaires,
aptarti svarbius
klausimus
(elektroninio
dienyno diegimą,
renginių nuostatų
aptarimą ir kt.)
Išanalizuoti
atnaujintų
ikimokyklinio
ugdymo programų
rengimo kriterijus
bei aptarti bendrus
visoms
savivaldybėms
ikimokyklinių
įstaigų nuostatus
Pedagogų
kompetencijos
tobulinimas:
interaktyvių lentų ir
kitų priemonių

ugdymo įstaigose“

panaudojimo
galimybės
ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
Gerosios patirties
sklaida;
vaikų
komunikavimo
kompetencijos
ugdymas
Pedagogai tobulins
kompetenciją:
susipažins su vaikų
pasiekimų
gerinimo metodais,
pritaikys
juos
organizuojant
ugdymo procesą
Gabių vaikų
saviraiškos
ugdymas,
komunikavimo
kompetencijos
plėtotė

4.

Atvira veikla tema
“Duonutės kelias”

02
mėn.
5 d.

A. Pupininkienė
G. Burlėgienė

Vaikų
lopšelis
darželis
“Eglutė”

5.

Diskusija tema
,,Vaikų pasiekimų
gerinimas”.
Filmuotos veiklos
aptarimas.

03

A. Pupininkienė
S. Kunauskienė

ŠPC

6

Ikimokyklinio
ir 04
priešmokyklinio
amžiaus
ugdytinių
meninio skaitymo
konkursas

A. Pupininkienė
L. Komparskienė

Elektrėnų
m/d
„Žiogelis“

6

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
konkursas
„Dainingiausias
ikimokyklinukas“

A. Pupininkienė
D. Liubinienė

Elektrėnų
m/d
„Pasaka“

7

Edukacinė išvyka:
06
,,Neries regioninio
parko
kultūros
paveldo vertybės”

A. Pupininkienė
S. Kunauskienė
O. Nenartavičienė

8

Metodinis
pasitarimas
,,Dėl veiklos plano
II pusm.
patikslinimo ir kt.

A. Pupininkienė

Išvykstame Edukacinė išvyka į
Iš Pylimų Neries
regioninį
m/d
parką: Grabijolų ir
Žalgirio
kaimų
kultūros
paveldo
unikalumas.
Etninės patirties
plėtojimas, jos
panaudojimas
ugdymo procese
ŠPC
Veiklos plano
tikslinimas,
pasidalijimas
metodine bei
dalykine

05

09

Gabių vaikų
saviraiškos
galimybė

klausimų”

informacija,
švietimo
naujienomis

9

Renginys – idėjų 10
mugė
,,Idėjų mozaika”

A. Pupininkienė
S. Kunauskienė
J. Mikalauskienė

Vievio
pradinė
mokykla

Pedagoginės
patirties sklaida:
pedagogai
pristatys, skleis ir
įsivertins
pedagoginės
sėkmės
istorijas,
kurios turėjo įtakos
kokybiškesniam
vaikų ugdymui/si.

10.

Ikimokyklinio,
11
priešmokyklinio
amžiaus vaikų sporto
renginys
,,Mažasis
kvadratas”
Konferencija
11
,,Į komunikaciją –
per žaidimą”

A. Pupininkienė
O. Manomaitis

Elektrėnų
m/d
„Pasaka“

Sveikos ir aktyvios
gyvensenos
propagavimas

A. Pupininkienė
I. Kontrimienė

Elektrėnų
m/d
,,Drugelis”

Pedagoginės
patirties sklaida:
pedagogai
analizuos
vaikų
komunikavimo
kompetencijos
ugdymo savarbą ir
ypatumus

Metodinis
pasitarimas
,,Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinio būrelio
metų veiklos
refleksija”

A. Pupininkienė
S. Kunauskienė

ŠPC

Pedagogų
refleksija. Pasiektų
rezultatų
įtaka
naujų
veiklų
gairėms formuoti

11.

12.

12

Metodinio būrelio pirmininkas

Svetlana Kunauskienė

