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Ištarkite garsiai spalvą, bet ne žodį



2018 m. Klaipėdos miesto pradinių 

klasių mokytojų metodinės tarybos nariai

• Raimonda Zaicienė –

pirmininkė

• Inga Sobutienė – sekretorė

• Virginija Jonavičienė

• Indra Sudeikienė

• Vilma Gaidjurgienė

• Aušra Januškienė

• Erika Beriozkinienė

• Sigutė Piekienė

• Jurij Šapenkov

• Dalė Andruškienė

• Daiva Gaučytė



Klaipėdos miesto pradinių klasių
mokytojų metodinis būrelis šiais metais
savo veiklą vykdė, siekdamas
įgyvendinti šį tikslą - organizuoti
pradinių klasių mokytojų metodinę
veiklą, siekiant gerinti mokinių
pasiekimus bei komunikavimo
kompetenciją.

2018 m. veiklos plano įgyvendinimo 

analizė



 inicijuoti metodinį ir dalykinį

bei profesinį mokytojų

bendradarbiavimą, gerosios

patirties sklaidą;

 skleisti informaciją apie

metodines naujoves.

Pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis 

savo veiklos programoje buvo numatęs 

įgyvendinti šiuos uždavinius:



Per 2018 m. įvyko 4 miesto

pradinių klasių metodinio būrelio

susirinkimai ir 2 metodinės tarybos

posėdžiai, kurių metu aptarėme metų

veiklos tikslus ir uždavinius,

numatėme ir parengėme veiklos

planą.

Su miesto pradinių klasių

mokytojų metodinio būrelio narių

palaikymu pirmininkės iniciatyva

iškelti uždaviniai įgyvendinti.



Dalia Ačienė „Projektinė veikla pasaulio pažinimo pamokose“ (M. Montessori 
mokykla-darželis)

Inga  Sobutienė ir Sonata Erminienė „Projektinė veikla pasaulio pažinimo 
pamokose“(M. Montessori mokykla-darželis)

Žaneta Norkuvienė ir  Vida Šiuparienė „Inžinerinio ugdymo programa 
pradinėse klasėse“ (M. Mažvydo progimnazija) 

MB susirinkimų metu dalintąsi patirtimi:



Aušra Januškienė „Rašymo strategijos. Metodas. Palyginimas - sugretinimas“ 
(Sendvario progimnazija)

Raimonda Zaicienė „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“ (Tauralaukio 
progimnazija)

Aušra Januškienė ir  Alma Kasparavičienė „Integruotų pamokų ciklo „Ant 
Bangos“ pristatymas. Inovacijų paroda „Mokykla 2017“ (Sendvario 
progimnazija)

MB susirinkimų metu dalintąsi patirtimi:



MB veiklos akimirkos...













Klausimai


