ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ
METODINIO BŪRELIO
PERSPEKTYVINIS DARBO PLANAS
2015 m.
I.
1.
2.
3.

Metodinės veiklos kryptys
Pradinių klasių mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas.
Pradinių klasių mokytojų metodinės veiklos sklaida.
Dalyvauti olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose.

II.
Tikslai
1. Organizuoti atviras pamokas, konkursus, olimpiadas, kitus renginius.
2. Dalintis gerąja patirtimi, tobulinti profesinę kompetenciją.
III. Uždaviniai
1. Skatinti metodinį, dalykinį ir profesinį pradinių klasių mokytojų bendradarbiavimą.
2. Skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, atvirose pamokose.
3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir ją skatinti.
IV. Metodinių užsiėmimų turinys:
Eil.
Nr.

1.

2.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

Renginio
vieta

Numatomi
rezultatai

Metodinis pasitarimas.
2015-01Pradinių klasių mokytojų
16
metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2015 m.
Pasidalijimas metodine bei
dalykine informacija,
švietimo naujienos.
Konkurso „Žiemos etiudai“
kūrybinių rašto darbų
vertinimas.

A.Pupininkienė
L. Živulskienė

Elektrėnų
švietimo
paslaugų
centras

Bus sudarytas
pradinių klasių
mokytojų
metodinio būrelio
planas 2015 m.
Sudaryta vertinimo
komisija vertins
konkurso „Žiemos
etiudai“
kūrybinius rašto
darbus.

Pradinių klasių mokinio
dailiojo rašto konkursas

A.Pupininkienė
D. Česonytė

Elektrėnų
pradinė
mokykla

Skatins 1-4 klasių
mokinius dailiai
rašyti.

2015-0225
12.00 val.

3.

IV-os klasės mokinių
matematikos olimpiada ( IIas turas)

2015-0318
10.00 val.

A.Pupininkienė
L. Živulskienė

ŠPC salė

4.

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2014“

2015-0319

Pradinių klasių
mokytojos

Elektrėnų
sav.
mokyklose

5.

Pradinių klasių mokinių
Meninio skaitymo
konkursas

2015-0411.00 val.

A Pupininkienė
I.Kybartienė

6.

Pradinių klasių mokinių
„Šviesoforo“ varžybų (IIas turas).
I-as etapas organizuojamas
mokyklose balandžio mėn.

2015-05

A.Pupininkienė

2015-06

A.Pupininkienė

7.

8.

Edukacinė – dalykinė
išvyka į pasirinkto rajono
švietimo centrą, susitikti,
pasidalinti gerąja patirtimi
su pradinių klasių
mokytojais.
Metodinis pasitarimas.
Pasidalijimas metodine bei
dalykine informacija,
švietimo naujienos.
Standartizuotų testų
suvestinių analizė.
Pasitarimas dėl
konferencijos organizavimo
„Trijų ugdymo pakopų –
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, ugdymo kokybės
siekiamybė“

2015-09

A.Pupininkienė
L. Živulskienė

Elektrėnų
darželismokykla
„Pasaka“

Vieta bus
tikslinama

Bus
išaiškinti
geriausi
matematikos
olimpiados
dalyviai, skatinami
gabūs vaikai.
Mokiniai įsivertins
savo matematinius
gebėjimus.

Mokiniai ugdysis
sceninę kultūrą,
meilę gimtajai
kalbai ir
literatūrai.
Mokiniai turės
galimybę
pademonstruoti
saugaus eismo
įgūdžius.

Skatinamas
metodinis,
dalykinis ir
profesinis pradinių
klasių mokytojų
bendradarbiavimas.
ŠPC

Skatinamas
bendradarbiavimas,
gilinamos
kompetencijos,
aptarti, išanalizuoti
standartizuotų testų
rezultatai. Pasitarta
dėl konferencijos.

Raštingiausio ketvirtoko
konkursas.

2015 m.
spalio
mėn.

A.Pupininkienė
I. Kybartienė

10.

Konferencijos
organizavimas „Trijų
ugdymo pakopų –
ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, ugdymo kokybės
siekiamybė“

201511/12

A.Pupininkienė

11.

Kūrybinių rašto darbų
konkursas „Žiemos
etiudai“.

2015-1201
iki
2016-0113

A.Pupininkienė
L.Živulskienė

9.

Metodinio būrelio pirmininkas

Elektrėnų
darželismokykla
“Pasaka“

Ketvirtos klasės
mokiniai rašys
diktantą.
Mokytojų
vertinimo komisija
išrinks
raštingiausią
ketvirtoką.
Skatinamas
Vieta bus
mokytojų
tikslinama. bendravimas ir
bendradarbiavimas,
kompetencijų
tobulinimas.
Švietimo
paslaugų
centras

Skatins mokinių
kūrybiškumą.

Lina Živulskienė

