ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ
METODINIO BŪRELIO
PERSPEKTYVINIS VEIKLOS PLANAS
2013 m. ketvirto ketvirčio -2014 m. I-o pusmečio
Metų uždaviniai:
 Kurdami gerą mikroklimatą pradinių klasių pamokose ir neformaliojo ugdymo
užsiėmimuose, bendradarbiaudami tarpusavyje,
taikydami įgytas žinias ir turimas
priemones, sudarysime palankias sąlygas mokinių gebėjimams ugdyti (-tis).
 Analizuodami pamokos organizavimo kokybę, iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei mokinių
vertinimo įvairovę, užtikrinsime ugdymo dermę, tęstinumą ir kokybę.
 Tobulindami metodinio būrelio veiklą, kruopščiai numatydami asmeninę tobulinimosi
kryptį, aktyviai skleisdami sukauptą gerąją patirtį mokyklos mokytojų tarpe, sudarysime
palankias sąlygas metodinių naujovių sklaidai ir pritaikymui skatinant mokinių ugdymąsi.

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Organizatoriai

Renginio
vieta

Numatomi
rezultatai

1.

Metodinis pasitarimas.
Pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio veiklos
plano sudarymas 2013 m.
ketvirtam ketvirčiui-2014m.
I-am pusmečiui.
Būrelio pirmininko rinkimai.
Pasidalijimas metodine bei
dalykine informacija.

2013-09-12 A.Pupininkienė
J.Rusakovienė

Elektrėnų
švietimo
paslaugų
centras

Bus sudarytas
pradinių klasių
mokytojų
metodinio
būrelio planas
2013 m.4-am
ketvirčiui
2014m. I-am
pusmečiui.

2.

Raštingiausio ketvirtoko
konkursas.

2013-10-23 A.Pupininkienė
11.00 val.
I. Kybartienė

Elektrėnų
darželismokykla
“Pasaka“

Ketvirtos klasės
mokiniai rašys
diktantą.
Mokytojų
vertinimo
komisija išrinks
raštingiausią
ketvirtoką.

Pradinių klasių mokinių
Kvadrato varžybos

2013 m.
lapkričiogruodžio
mėn.

Pradinių klasių
mokytojai

Vieta bus
patikslinta

Mokiniai,
žaisdami
kvadratą,
įsivertins savo
sportinius
gebėjimus.

3.

4.

Susitikimas su muzikos
mokymo priemonių
komplekto „Vieversys“
autoriais.

2013-11-07 Vievio pradinė
mokykla

Vievio
pradinė
mokykla

Pasidalins gerąja
patirtimi.

5.

Rašto darbų konkursas
„Žiemos etiudai“.

2013-12-02 A.Pupininkienė
iki
L.Živulskienė
2014-01-15

Švietimo
paslaugų
centras

Skatins
mokinių
kūrybiškumą.

6.

Pradinių klasių mokinių
varžybos „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs.“

2014 m.
Data bus
patikslinta

Pradinių klasių
mokytojai

Vieta bus
patikslinta

Lavins mokinių
vikrumą,
judesių
koordinaciją,
ištvermę, drąsą.

7.

Pradinių klasių mokytojų
metodinė diena „Pamokos
kokybės vertinimas“

2014-01
10.00 val.
Data bus
patikslinta

A.Pupininkienė
pradinių klasių
mokytojų
metodinio
būrelio nariai

ŠPC salė

Gerosios
patirties sklaida.

Pradinių klasių mokinio
dailiojo rašto konkursas

2014 m.
vasariokovo mėn.

A.Pupininkienė
D.Česonytė

Elektrėnų
pradinė
mokykla

Skatins
mokinius dailiai
rašyti.

9.

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2014“

2014-03

Pradinių klasių
mokytojos

Elektrėnų
sav.
mokyklose

Mokiniai
įsivertins savo
matematinius
gebėjimus.

10.

IV-os klasės mokinių
matematikos olimpiada ( IIas turas).

2014-03

A.Pupininkienė
D.Česonytė

Elektrėnų
pradinė
mokykla

8.

Bus
išaiškinti
geriausi
matematikos
olimpiados
dalyviai.

11.

Pradinių klasių mokinių
„Šviesoforo“ varžybų (II-as
turas).

2014-04

A.Pupininkienė
L. Stasiūnienė

Vievio
pradinė
mokykla

Mokiniai turės
galimybę
pademonstruoti
saugaus eismo
įgūdžius.

12.

Pradinių klasių mokinių
Meninio skaitymo
konkursas

2014-04
11.00 val.

A Pupininkienė
I.Kybartienė

Elektrėnų
darželismokykla
„Pasaka“

Pradinių klasių
mokiniai raiškiai
skaitys
pasirinktą
kūrinį.

13

Pradinių klasių mokinių
dainų konkursas
„Dainingiausias pradinukas“

2014-05
10.00 val.

A.Pupininkienė
D.Liubinienė

Elektrėnų
darželismokykla
„Pasaka“

Skatins
ugdytinių
meninę
kompetenciją.

14.

Edukacinė išvyka

Data bus
patikslinta

A.Pupininkienė
L.Živulskienė

Metodinio būrelio pirmininkas

Gerosios
patirties sklaida.

Lina Živulskienė

