ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ
METODINIO BŪRELIO
VEIKLOS PLANAS
2016 m.
VEIKLOS KRYPTYS:
- Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas.
- Mokinių pažinimas, poreikių tenkinimas, jų pasiekimai ir pažanga.
TIKSLAS:
Dalintis gerąja patirtimi, tobulinti profesinę kompetenciją.
UŽDAVINIAI:
1. Teikti metodinę pagalbą diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus, įgyvendinant atnaujintą
lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą.
2. Inicijuoti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties
sklaidą.
3. Sudaryti sąlygas gabių mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti.
METODINIŲ UŽSIĖMIMŲ TURINYS:
Eil.
Nr.

1.

2.

Veiklos turinys
Seminaras „Kūrybinės
rašymo dirbtuvės“.
Lektorė: Nomeda
Kasperavičienė, Jonavos
Panerio pradinės
mokyklos mokytoja
ekspertė, standartizuotų
testų sudarytoja,
standartizuotos pasaulio
pažinimo programos
bendraautorė.
Pradinių klasių mokytojų
konsultacija „Pasaulio
pažinimo standartizuotų
testų sudarymo principai“.
Konsultuoja: Ingrida
Mačionytė, Elektrėnų
pradinės mokyklos vyr.
mokytoja; pasaulio
pažinimo standartizuotų
testų rengėja.
Metodinis pasitarimas.
Pradinių klasių mokytojų
metodinio būrelio veiklos

Data

Organizatoriai

2016-0119
13.00 val.

A.Pupininkienė

2016-0125

A.Pupininkienė
L. Živulskienė

Renginio
vieta

Švietimo
paslaugų
centro
posėdžių
salė II
aukšte

Elektrėnų
švietimo
paslaugų
centras

Numatomi
rezultatai
Gerosios patirties
sklaida.

Sudarytas 2016 m.
pradinių klasių
mokytojų
metodinio būrelio
veiklos planas,
aptarti konkurso
darbų „Žiemos
etiudai“ vertinimo
kriterijai, sudaryta
komisija. Sudaryta
vertinimo komisija
vertins konkurso
„Žiemos etiudai“
kūrybinius rašto
darbus.

plano sudarymas 2016 m.
Pasidalijimas metodine bei
dalykine informacija,
švietimo naujienos.

Aptarti
matematikos
olimpiados
organizavimo
klausimai.

Konkurso „Žiemos
etiudai“ kūrybinių rašto
darbų vertinimas.

3.

4.

5.

Seminaras „Matematikos
aukštesniųjų gebėjimų
ugdymas pradinėse
klasėse“
Lektorė: Andželika
Padarauskienė

2016-0217
11.00 val.

A. Pupininkienė

Elektrėnų
pradinė
mokykla

Gerosios patirties
sklaida.

Elektrėnų savivaldybės
2016-02mokyklų pradinių klasių
29
mokinių konkursas „Kalba 12.00 val.
gimtoji lūposna įdėta“

A.Pupininkienė
D. Česonytė

Elektrėnų
pradinė
mokykla

IV-os klasės mokinių
matematikos olimpiada (
II-as turas)

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

ŠPC salė
(buvusi
Tarybos
salė)

Gilins lietuvių
kalbos dalykines
žinias, jas taikys
praktikoje. Skatins
mokinių norą
domėtis gimtąja
kalba, turtins
žodyną.
Skatins
savivaldybės
pradinių klasių
mokytojų ir
mokinių
bendravimą ir
bendradarbiavimą.
Skatins mokinių
loginį mąstymą,
savarankiškumą,
pasitikėjimą savo
jėgomis, teorines
žinias taikyti
praktikoje.
Skatins
savivaldybės
pradinių klasių
mokytojų ir
mokinių
bendravimą ir
bendradarbiavimą.

I-as turas mokyklose
organizuojamas iki 02-29,
sąrašai pateikiami iki 0303
Matematikos olimpiados
užduočių sudarymo
komisija renkasi vasario
mėn. 25 d. 14.30 val. ŠPC
salėje

2016-0308
11.00 val.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Metodinis pasitarimas dėl
lietuvių kalbos pradinio
ugdymo bendrosios
programos įgyvendinimo.
„IKT ugdomosios
priemonės panaudojimas
pasaulio pažinimo
pamokose“. Metodinę
priemonę pristatys
Semeliškių gimnazijos
vyr. mokytoja Vaita
Vitkauskaitė

2016-0308
13.3014.00 val.

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra
2016“

2016-03Pradinių klasių
17
mokytojos
8.00-11.00
val.

ŠPC salė

Skatinamas
mokinių –
mokytojų
bendravimas ir
bendradarbiavimas,
profesinis
kompetencijų
tobulinimas,
gerosios patirties
sklaida.

Elektrėnų
sav.
mokyklose

Mokiniai įsivertins
savo matematinius
gebėjimus.

Metodinės konsultacijos
2016 m.
„ST testų rezultatų profilių kovas analizė, interpretavimas ir birželis
panaudojimo galimybės“

A. Pranukevičie Vievio
nė,
pradinė
J. Mikalauskienė mokykla

Suteikti metodinę
pagalbą, tobulinti
profesinę
kompetenciją.

Pradinių klasių mokinių
„Šviesoforo“ varžybos
(II-as turas).
I-as etapas
organizuojamas
mokyklose iki 04-07,
pateikti paraiškas iki 0411
Pradinių klasių mokinių
Meninio skaitymo
konkursas

2016-0420
11 val.

A. Pupininkienė
Vievio pradinė
mokykla

Vievio
pradinė
mokykla

Mokiniai
pademonstruos
saugaus eismo
įgūdžius.

2016-0511
11.00 val.

A. Pupininkienė
I. Kybartienė

Elektrėnų
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla

Edukacinė išvyka į Žaislų
muziejų

2016-06

A. Pupininkienė

Mokiniai ugdysis
sceninę kultūrą,
meilę gimtajai
kalbai ir
literatūrai.
Skatinamas
metodinis,
dalykinis ir
profesinis pradinių
klasių mokytojų
bendradarbiavimas.

Metodinis pasitarimas.
2016-09
Pasidalijimas metodine bei
dalykine informacija.
Švietimo naujienos, BUP
įgyvendinimas.
Standartizuotų testų
suvestinių analizė

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

ŠPC

Skatinamas
bendradarbiavimas,
gilinamos
profesinės
kompetencijos,
aptarti, išanalizuoti
standartizuotų testų

rezultatai.
Raštingiausio ketvirtoko
konkursas

2016 m.
spalio
mėn.

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

ŠPC

14.

Kūrybinių rašto darbų
konkursas „Žiemos
etiudai“

2016-12
iki
2017-0113

A. Pupininkienė
L. Živulskienė

Švietimo
paslaugų
centras

15.

Bendradarbiavimas su
Ugdymo plėtotės centru,
kitomis institucijomis

Visus
metus

A. Pupininkienė
Metodinio
būrelio nariai

13.

Planas gali būti taisomas, keičiamas.
Metodinio būrelio pirmininkė

Lina Živulskienė

Ketvirtos klasės
mokiniai rašys
diktantą, atliks
kūrybines užduotis.
Mokytojų
vertinimo komisija
išrinks
raštingiausią
ketvirtoką.
Skatinsime
mokinių
kūrybiškumą.

Bendrausime
ugdymo inovacijų
centro virtualioje
aplinkoje;
organizuosime,
stebėsime
renginius ir
veiklas.

