
 

1 

 

PRITARTA 

Klaipėdos miesto  

pradinių klasių metodinio būrelio  

2017 m. spalio 19 d. protokoliniu 

nutarimu  

(protokolas Nr. M10-7) 

 

TVIRTINU  

Klaipėdos miesto pradinių klasių 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

Raimonda Zaicienė 

 
KLAIPĖDOS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ METODINIO BŪRELIO 

2018 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Klaipėdos miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio (toliau – MB) 2018 m.  

veiklos planas (toliau – planas) sudaromas atsižvelgiant į miesto pradinių klasių mokytojų 

pedagoginės bendruomenės poreikius.   

1.1. MB tikslas: organizuoti pradinių klasių mokytojų metodinę veiklą, siekiant gerinti 

mokinių pasiekimus bei komunikavimo kompetenciją. 

1.2. MB uždaviniai: 

1.2.1. inicijuoti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą, gerosios 

patirties sklaidą; 

1.2.2.skleisti informaciją apie metodines naujoves. 

 2. Planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto pedagoginės bendruomenės poreikiais, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

numatytais 2018 m. švietimo veiklos prioritetais, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto mokytojų MB 

veiklos nuostatus.  

3. Planą įgyvendins Klaipėdos miesto pradinių klasių MB nariai.  

 

II SKYRIUS 

2017 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

     4. Veiklos rezultatai.  

     4.1. Klaipėdos miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis šiais metais savo veiklą 

vykdė, siekdamas įgyvendinti šį tikslą - sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus plėtoti savo 

profesines kompetencijas, skleisti savo sukauptą patirtį bei kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

įgytas žinias, gebėjimus aktyviai taikyti savo praktinėje veikloje. 

 Pradinių klasių metodinis būrelis savo veiklos programoje buvo numatęs įgyvendinti šiuos 

uždavinius: 

1. plėtoti mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir geriausios praktikos sklaidą ugdant mokinių 

komunikavimo kompetencijas;  

2. skleisti informaciją apie švietimo politiką, metodines naujoves. 

Per 2017 m. įvyko 4 miesto pradinių klasių metodinio būrelio posėdžiai ir 4 metodinės tarybos 

posėdžiai, kurių metu aptarėme metų veiklos tikslus ir uždavinius, numatėme ir parengėme veiklos 

planą. 
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Su miesto metodinio būrelio narių palaikymu pirmininkės iniciatyva  iškelti uždaviniai 

įgyvendinti. 

 4.2. Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos pokyčiai.  

Lyginant pastarųjų dviejų metų renginių skaičių pastebimas jų didėjimas: 2016 m. – 31 

renginiai, 2017 m. – 39.  

Metodinio būrelio susirinkimų lankomumas žymiai padidėjo: 2016 m. - 47%, 2017 m. - 79%. 

Metodinės tarybos posėdžių lankomumas didėjo nežymiai: 2016 m - 85%, 2017 m. - 88%. 

Išanalizavus Klaipėdos miesto pradinių klasių metodinių grupių pirmininkų ataskaitas ir 

remiantis tuo, kad renginiuose aktyviai dalyvauja daug dalyvių, galima daryti išvadą, kad  renginių 

kokybė yra labai gera.  

 4.3. 2017 m. planuoti 39 renginiai, įvyko 34 renginiai. Veiklos planas įgyvendintas 87% 

(2016 m. -  87%). Papildomai, t. y. neįtraukti į 2017 m. veiklos planą,  vyko 8 renginiai. 

 5. Problemos. 

 5.1. Dėl būrelio pirmininko ir narių kaltės organizacinių problemų  nepasitaikė. 

 5.2. Dėl problemų, sąlygotų išorės faktorių neįvyko 5 planuoti renginiai. Šių renginių 

tematika tapo nebeaktuali, nesuderinti atsakingų mokytojų organizaciniai veiksmai. 

 5.3. MB pirmininko indėlis organizuojant MB veiklą. 

 5.3.1. 2017 m. organizuoti miesto pradinių klasių metodinio būrelio susirinkimai ne tik 

PŠKC patalpose, bet ir Gedminų, Sendvario, Tauralaukio progimnazijose, Vitės pagrindinėje 

mokykloje, Gilijos pradinėje mokykloje. MB nariai susipažino su šių mokyklų erdvėmis, jų 

panaudojimu mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti. Metodinės tarybos nariai turėjo galimybę 

išvažiuojamuose posėdžiuose susipažinti su Lietuvos jūrų muziejaus, Palangos gintaro muziejaus 

vykdomomis veiklomis, siūlomomis edukacinėmis programomis. 

Stengiuosi, kad metodiniai susirinkimai būtų informatyvūs, įdomūs. Metodinių susirinkimų 

metu mokytojai skatinami pasidalinti patirtimi: Sendvario progimnazijos pradinių klasių mokytoja 

ekspertė Aušra Januškienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Alma Kasparavičienė pristatė 

„Litexpo“ 2016 paroda. Atradimų laboratorija. Projektą „Smėlio fantazija“, „Versmės“ 

progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Monkevičienė pristatė ilgalaikį projektą 

„Žinau, moku, galiu“, skirtą gabių mokinių ugdymui, Vitės pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja metodininkė Dalia Kovierienė pristatė tarptautinį daugiašalį Erasmus + projektą „Štai ir 

mes“, „Versmės“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Dalė Jurkienė ir Jūratė 

Lipinskienė skaitė pranešimą „Sėkmė pamokoje“. Metodinės tarybos nariai taip pat skatinami 

dalintis gerąja patirtimi: Erika Beriozkinienė pristatė pranešimą „Mokinių pasiekimų ir pažangos 

stebėjimas“, Daiva Gaučytė ir Indra Sudeikienė pristatė pranešimą „Aktyvieji mokymo metodai“, 

metodinio būrelio pirmininkė Raimonda Zaicienė pristatė pranešimą „Žaismingų metodinių 

priemonių kūrimas“. 

MB pirmininkės iniciatyva buvo suorganizuotas bendras Klaipėdos miesto pradinių klasių 

metodinės tarybos ir Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo metodinės tarybos narių 

susirinkimas, kurio metu aptartas priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas. 

 5.3.2. Mokytojai dalinasi informacija apie savo vestus renginius, vykdytas veiklas svetainėje        

http://klaipedospradinukai.jimdo.com/.  

Svetainė papildyta informacija apie Klaipėdos miesto mokyklų ir mokytojų svetaines. 

Dėkojame mokytojams Daivai Gaučytei, Indrai Sudeikienei, Raimondai Zaicienei, Daivai 

Imbrasienei, Vilmai Gaidjurgienei ir Jurij Šapenkov, kurie pasidalino informacija apie savo 

sukurtas svetaines. Taip pat Klaipėdos pradinukų svetainėje yra informacijos apie mieste 

vykstančias edukacines veiklas. Skyrelyje „Skaitančių mokytojų klubas“ mokytojai skatinami 

pasidalinti informacija, emocijomis, mintimis perskaičius knygą.  Skyrelyje „Naudingos nuorodos“ 

galima rasti informacijos, padėsiančios mokytojams ugdymo procesą organizuoti įvairiau. Siūlytina, 

kad kuo daugiau mokytojų padėtų šį skyrelį pildyti, dalintųsi patirtimi. 

  

 

 

http://klaipedospradinukai.jimdo.com/
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      6. Išvados. 

 6.1. 2017 m. miesto pradinių klasių metodinio būrelio veikla vertinama labai gerai.

 6.2. Metodinio būrelio nariai ir ateityje aktyviai dalyvaus MB susirinkimuose, juos 

organizuosime įvairiose ugdymo įstaigose. Skatinsime mokytojus dalintis gerąja patirtimi, aptarti 

vestas atviras pamokas MB susirinkimų metu.  

 

III SKYRIUS 

2018 M. MB PRIORITETINĖS KRYPTYS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 
 

 7. Prioritetinė veiklos kryptis – mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

 8. Metiniai veiklos tikslai:  
 8.1. organizuoti pradinių klasių mokytojų metodinę veiklą, siekiant gerinti mokinių 

pasiekimus bei komunikavimo kompetenciją;  

 8.2. tobulinti mokytojų profesines kompetencijas; 

 8.3. puoselėti tautiškas, kultūrines tradicijas, pilietišką atsakomybę.  

 9. Metinės veiklos uždaviniai: 

 9.1. inicijuoti metodinį ir dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą, gerosios 

patirties sklaidą; 

 9.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi; 

  9.3. inicijuoti veiklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui. 

 

IV SKYRIUS 

MB PRIEMONĖS 

 

10. Įgyvendinant metinius tikslus ir uždavinius numatomos priemonės: 

10.1. Organizuoti MB tarybos posėdžius 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

 

 

Data 

 

 

Atsakingas 

 

Numatomas 

rezultatas 

10.1.1. MB tarybos posėdis Sausis Raimonda 

Zaicienė 

Pasidalinsime 

patirtimi 

10.1.2. MB tarybos posėdis „2019 m. 

prioritetai, veiklos 

planavimas" 

Lapkritis Raimonda 

Zaicienė 

Išsikelsime 

metodinio būrelio 

veiklos 

prioritetus, tikslus 

ir uždavinius 

 10.2. Organizuoti metodinius susirinkimus 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės 

 

 

Data 

 

 

Atsakingas 

 

Numatomas 

rezultatas 

10.2.1. Metodinis susirinkimas - 

pasidalijimas gerąja patirtimi: 

1. „Projektinė veikla pasaulio 

pažinimo pamokose 

Vasaris  Raimonda  

Zaicienė, Inga 

Sobutienė, Sonata 

Erminienė 

Pasidalinsime 

gerąja patirtimi 

10.2.2. Metodinis susirinkimas - 

pasidalijimas gerąja patirtimi: 

1. Integruotų pamokų ciklo 

„Ant Bangos“ pristatymas. 

Inovacijų paroda Mokykla 

2017“ 

Balandis Raimonda  

Zaicienė, Aušra 

Januškienė, A. 

Kasparavičienė 

Pasidalinsime 

gerąja patirtimi 

10.2.3. MB susirinkimas  

„2019 metų prioritetai, tikslai, 

Spalis  Raimonda  

Zaicienė, Aušra 

Planuosime  2019 

m. veiklas, 
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uždaviniai“. Pasidalijimas 

gerąja patirtimi: 

1. „Rašymo strategijos. 

Metodas. Palyginimas- 

sugretinimas“ 

Januškienė pasidalinsime 

gerąja patirtimi 

10.2.4. MB susirinkimas  „2018 m. 

veiklos ataskaita“ 

Gruodis Raimonda  

Zaicienė 

Pasidalinsime 

gerąja patirtimi 

 

 10.3. Organizuoti gerosios patirties sklaidą  

Eil. 

Nr.  

Priemonės Data Atsakingas Numatomas 

rezultatas 

10.3.1. Apskritojo stalo diskusija 

„Informatika pradiniame 

ugdyme“ 

Balandis Žaneta 

Norkuvienė,  

P.Miklovaitė, 

Vilma 

Gaidjurgienė, 

Daiva Gaučytė 

Bus pasidalinta 

patirtimi, kaip 

sekasi mokyklų 

komandoms, 

dalyvaujančioms 

projekte 

„Informatika 

pradiniame 

ugdyme“, 

integruoti į 

pamokas projekto 

veiklas 

10.3.2. Tarptautinė pradinių klasių 

mokytojų metodinė-praktinė 

konferencija „Kaip mokome 

bendrauti klasėje?“ 

2018-10-29 Jurij Šapenkov, 

Tamara 

Kaliužnaja, Aušta 

Januškienė, Erika 

Beriozkinienė 

Pasidalinsime 

gerąja patirtimi 

 10.4. MB organizuojami renginiai 

Eil. 

Nr.  

Priemonės Data Atsakingas Numatomas 

rezultatas 

10.4.1. Išvyka „Lietuviškos 

mokyklos istorijos keliu“ 

Birželis Algimantas 

Antanaitis, Indra 

Sudeikienė, Dalia 

Andruškienė 

Susipažinsime su 

Rokiškio krašto 

istorija 

 10.5. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis 

Eil. 

Nr.  

Priemonės Data Atsakingas Numatomas 

rezultatas 

10.5.1. Bendras renginys su  

J.Karoso muzikos mokykla, 

Klaipėdos technologijų 

mokymo centru, Karalienės 

Luizės jaunimo centru 

„Puodžių šventė“  

Gegužė Sigutė Piekienė,  

Daiva Gaučytė, 

Daiva Marozienė, 

Aleksas 

Bagdonavičius, 

Sigitas Kusas 

Puodžių gatvėje 

organizuojamos 

mugės, koncertai, 

judriosios 

aikštelės, įvairios 

dirbtuvėlės. 

Šventėje 

dalyvauja 

mokiniai, tėvai, 

senamiesčio 

gyventojai 

10.5.2. Akcija „Šimtmečio sodas“ 

 

Gegužės 11 d. 

11 val. 

Raimonda 

Zaicienė, Asta, 

Klimienė, Aušra 

KU Botanikos 

sode bus 

pasodintas 
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Januškienė, 

Sigutė Piekienė, 

Virginija 

Jonavičienė 

vaismedžių sodas 

 

V SKYRIUS 

 LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 11. Įgyvendinus 2018 m. MB veiklos planą, bus pasiekti šie pokyčiai: 

 11.1. mokytojai dalinsis gerąja patirtimi; 

 11.2. mokytojai įgys daugiau profesinės kompetencijos; 

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 12. Plano įgyvendinimą koordinuos ir priežiūrą vykdys MB pirmininkė Raimonda Zaicienė. 

 13. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma MB susirinkime, PŠKC. 

________________________________ 

 

 

 

  
 


