ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 2015 m.
Metodinės veiklos kryptys.
 Vaiko individualių galių plėtotė;
 Vaiko įgalinimas mokytis;
 Vaiko santykių su kitais plėtotė.
II.
Tikslai.
Sudaryti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams sąlygas atnaujinti nuostatas ir
požiūrį į kokybišką ugdymą, reflektuoti savo veiklą, skleisti gerąją patirtį, nuolat tobulinti savo
kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas sėkmingam BPUP įgyvendinimui.
III.
Uždaviniai.
 Išanalizuoti BPUP esminius nuostatus, veiksnius, siekiant ugdymo(si) programos
įgyvendinimo kokybės;
 Skatinti pedagogų kūrybiškumą, aktyvumą, užtikrinant šiuolaikiško ir kokybiško
ugdymo(si) organizavimą, planavimą, bei vertinimą.
 Plėtoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) pakopų pedagogų
bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti metodinės veiklos kryptis, sprendžiant
aktualias pedagogines problemas.
IV.
Metodinių užsiėmimų turinys.
I.

Eil.
Nr.
1.

Veiklos turinys
Priešmokyklinio
ugdymo bendrosios
programos
pristatymas bei
aptarimas
Po renginio bus
sudaromas 2015 m.
metodinio būrelio
veiklos planas

Data

Organizatoriai

Sausio15

A. Pupininkienė
J. Kielienė

Renginio
vieta
ŠPC

Numatomi
rezultatai
Išsamiai
susipažins su
atnaujinta BPUP.
Parengtas veiklos
planas 2015 m.

2.

B.Autukevičienė,
– 3-jų dienų seminaras
„Vaiko pasiekimų ir
pažangos vertinimas“

Vasaris

A. Pupininkienė

ŠPC

Padės pedagogui
kokybiškai
organizuoti
individualizuotą
ugdymą.

3.

Metodinis pasitarimas
dėl sveikatos ugdymo
planavimo
ikimokyklinėje
įstaigoje

Vasaris

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė

ŠPC

Padės pedagogui
kokybiškai
organizuoti vaiko
sveikatos ugdymą.

Kovas

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė
I. Tviragienė

Vievio l/d
„Eglutė“

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų meninio
skaitymo konkursas.

Balandis

A. Pupininkienė
I Kontrimienė
S.Kunauskienė

Elektrėnų
l/d
„Drugelis“

Dalijimasis
gerąja
pedagoginio
darbo patirtimi:
vaikų įgalinimas
mokytis.
Gabių vaikų
galimybė išreikšt
save.

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
„Mažasis krepšinis“
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
konkursas
„Dainingiausias
ikimokyklinukas“

Balandis

A. Pupininkienė
A. Miusova
S.Kunauskienė

Elektrėnų
m/d
„Pasaka“

Vaikų gebėjimo
žaisti krepšinį
pradmenys

Gegužė

A. Pupininkienė
D.Liubinienė
A. Miusova

Elektrėnų
m/d
„Pasaka“

Gabių vaikų
galimybė išreikšt
save.

8.

Sporto-sveikatos
renginys „Mažoji
Olimpiada“

Gegužė

A. Pupininkienė
I Kontrimienė
S.Kunauskienė

Elektrėnų
l/d
„Drugelis“

Sveikos ir
aktyvios
gyvensenos
propagavimas

9.

„Šeimos diena“
Beižionių
daugiafunkciniame
centre

Gegužė

J. Bekešienė

10.

Metodinis pasitarimasužsiėmimas
dėl trijų ugdymo
pakopų kokybės

Birželis

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė

ŠPC

Vyks kokybiškas
ugdymo
tęstinumas .

11.

Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
„Mažasis krepšinis“

Rugsėjis

A. Pupininkienė
D.Liubinienė
A. Miusova

Elektrėnų
m/d
„Pasaka“

Vaikų gebėjimo
žaisti krepšinį
pradmenys

4.

„Atvira ugdomoji
veikla
priešmokyklinėje
grupėje“, -

5.

6.

7.

Spalis

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė

ŠPC

Bumbliauskienės
autorinis-praktinis
seminaras „Vaikų
vaidybos pradmenų
ugdymas“

Lapkritis

A. Pupininkienė

ŠPC

14.

Keramikos edukaciniai
užsiėmimai Pastrėvio
Amatų centre.

Lapkritis

A. Pupininkienė
R. Rakauskienė
S.Kunauskienė

15.

Konferencija „Trijų
ugdymo pakopų –
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio, - ugdymo
kokybės siekiamybė“

Gruodis

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė

ŠPC

16.

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogų ratelių
pirmininkų bei
priešmokyklinio
ugdymo pedagogų
metodinis pasitarimas
dėl veiklos plano gairių
2016 m. sudarymo ir kt.
klausimais

Gruodis

A. Pupininkienė
S.Kunauskienė

ŠPC

12.

Renginys
„Idėjų mugė“ – atviros
veiklos, renginiai,
projektai, metodinės
priemonės ir kt

13.

Aktyvus
savivaldybės
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogų
bendradarbiavima
s skleidžiant
gerąją darbo
patirtį ,diegiant
prioriteties
veiklos kryptis.
Vaikų
kūrybiškumo
ugdymas per
vaidyba,šventinių
renginių
organizavimas.
Gautus įgudžius
pedagogai
pritaikys
organizuodami
ugdymą
Kokybiškas
ugdymo
tęstinumas tarp
trijų ugdymo
pakopų.

Parengtas veiklos
planas

Metodinio būrelio pirmininkas

Svetlana Kunauskienė

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLNIO UGDYMO PEDAGOGŲ
METODINIO BŪRELIO PROTOKOLAS
2015 01 14 Nr,
Elektrėnai
Pasitarimo pirmininkas – A.Pupinikienė
Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (1 lapas)
Darbotvarkė :
1. Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos pristatymas bei aptarimas
2. Sudaromas 2015 m. metodinio būrelio veiklos planas
3. IPUPMB pirmininko perrinkimas
SVARSTYTA: dėl renginio PUBP pristatymo. Atnaujintą programą išsamiai pristatė Elektrėnų
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Janina Kielienė, Elektrėnų lopšelio-darželio „Drugelis“
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Kontrimienė, Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ PU
pedagogė Marija Parulienė, Vievio pradinės mokyklos PU pedagogė Svetlana Kunauskienė, Vievio
lopšelio-darželio „Eglutė“ PU pedagogė Ingrida Tviragienė.
NUTARTA:išskirti 3 prioritetines ugdymo kryptis:
1. Vaiko individualių galių plėtotė;
2. Vaiko įgalinimas mokytis;
3. Vaiko santykių su kitais plėtotė.
4. Iš išklausyto ir aptarto renginio dėl PU programos išplaukia probleminė sritis –
Vaiko pasiekimų vertinimas, ko pasekoje planuojamas 3-jų dienų seminaras šiuo
klausimu.
5. Aptarimo metu iškilo klausimų dėl vaiko sveikatos ugdymo planavimo, ko pasekoje
nutarta daryti metodinį pasitarimą, pasikviečiant sveikatos specialistą.
SVARSTYTA: dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo kokybės.
NUTARTA: iškilus klausimų dėl ugdymo kokybės bei tęstinumo tarp institucijų,
planuojama trijų ugdymo pakopų metodinė veikla ir konferencija.
SVARSTYTA: dėl 2015 m. metodinio būrelio veiklos plano.
NUTARTA: sudaryti metodinio būrelio veiklos planą atsižvelgiant į numatytas
prioritetines ugdymo sritis bei į po renginio iškilusius probleminius klausimus.
SVARSTYTA: dėl metodinio būrelio pirmininko perrinkimo.
NUTARTA: metodinio būrelio pirmininku išrinkta Svetlana Kunauskienė.

Būrelio pirmininkas

Marija Parulienė

