
KAUNO RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 
VEIKLOS PROGRAMA  2018 METAMS 

 
TIKSLAS: Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas bei ugdymo proceso veiksmingumo    
gerinimas. 
 
UŽDAVINIAI: 1. Plėtoti metodinį ir profesinį mokytojų bendradarbiavimą. 
                          2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 
                          3. Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, inicijuoti jų  
                             sklaidą. 
VEIKLOS PRIORITETAI: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, skatinimas, vertinimas. 
                                             Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

ANALITINĖ VEIKLA 
 
Uždaviniai Priemonės Data Renginio    

vieta 
Atsakingas Numatomi 

rezultatai 
1 2 3 4 5 6 

 Skatinti pradinių 
klasių mokytojus 
kurti vaizdines 
bei metodines 
priemones. 

Metodinio būrelio 
posėdis. Apvaliojo 
stalo diskusija apie 
mokinių individualios 
pažangos fiksavimą. 
Mokytojų metodinių 
darbų vertinimas. 

2018 m. 
vasario 
mėn. 

Saulės g. Rasa 
Sasnauskienė 
 
Margarita 
Čėplienė 

Susipažinsime 
su mokytojų 
sukurtais 
darbais, 
skatinsime savo 
patirtį skleisti 
plačiau. 

Skatinti pradinių 
klasių mokytojus 
kurti vaizdines 
bei metodines 
priemones. 
Susipažinti su 
švietimo 
naujovėmis, 
rekomendacijo- 
mis.  

Metodinio būrelio 
posėdis. Mokytojų 
metodinių darbų 
vertinimas.  
Diskusija ,, Mokinio 
individualios 
pažangos stebėjimas. 
Patirtis, pastebėjimai, 
sprendimai.“ 

2018 m. 
rugsėjo 
mėn. 

Saulės g. 
 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Margarita 
Čėplienė 
 
 

Susipažinsime 
su mokytojų 
sukurtais 
darbais, 
skatinsime 
patirtį skleisti 
plačiau; 
apžvelgsime 
švietimo 
aktualijas 

Analizuoti rajono 
pradinių klasių 
mokytojų 
metodinio 
būrelio 2018 m. 
veiklą, sudaryti   
veiklos programą 
2019 m. 

Metodinio būrelio 
posėdis. Tema 
,,Pradinių klasių 
mokytojų metodinio 
būrelio veiklos 2018 
m.  ataskaita ir 
veiklos programos 
2019 m. svarstymas.“ 
 

2018 m. 
lapkričio 

mėn. 

Saulės g. 
 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Margarita 
Čėplienė 
 

Apibendrinsime 
2017 m. būrelio 
metodinę veiklą, 
numatysime 
veiklos progra- 
mą 2018 m. 

 
PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 
1 2 3 4 5 6 

Gerosios 
patirties sklaida 

Atviros  
mokytojų 
pamokos, veiklos, 
kolegialioji 
patirtis, 
seminarai. 
 

 2018   
metai 
 

Rajono 
mokyklos 

Rasa 
Sasnauskienė 
 

Pasisemti 
žinių, 
pasidalinti 
darbo 
patirtimi. 



Gerosios 
patirties sklaida 

Respublikinė 
pradinių klasių 
mokytojų 
konferencija  
,, Tautinių 
tradicijų 
puoselėjimas 
pradinėse klasėse“ 
 

2018 m. 
spalio 
mėn. 

 

Babtų gimnazija Rasa 
Sasnauskienė 
 
Edita 
Simonaitienė 

Sukaupsime 
praktinių 
žinių, kurias 
panaudosime 
savo darbe. 

Užmegzti 
ryšius su kitų 
rajonų 
metodiniais 
būreliais ar 
mokyklomis, 
suorganizuoti 
išvykas 

Metodinio būrelio 
išvyka į Klaipėdos  
rajono švietimo 
įstaigas ( vieta ir 
laikas bus 
tikslinama ) 

 
Metodinio būrelio 
išvyka į Babtų 
LAMMC 
sodininkystės ir 
daržininkystės 
institutą. 

2018m. 
02-04 
mėn. 
 
 
 
 

2018m. 
birželio  
mėn. 

 
 
 
 
 
 
 

Babtai 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
 
 
 
 
Edita 
Simonaitienė 

Susipažinti 
su ugdymo 
proceso 
organizavi- 
mu kitose 
mokyklose. 
 
 
Praktines 
žinias 
panaudosime  
savo darbe.   

 
 

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS, AKCIJOS 
 

1 2 3 4 5 6 
Suorganizuoti  
gerumo akciją 
 
 

Gamtosauginė 
akcija 
 ,, Pasirūpinkime 
paukšteliais 
žiemą“ 

2018 m. 
sausio – 
vasario 
mėn. 

Mokyklose Pradinių klasių 
mokytojai 

Turės galimybę 
kartu su tėvais 
pasirūpinti 
žiemojančiais 
paukšteliais. 

Skatinti 
moksleivius  
tvarkingai 
nurašyti, 
iliustruoti duotą 
tekstą. 

2 klasių mokinių 
teksto nurašymo ir 
iliustravimo 
konkursas, skirtas 
Lietuvos valstybės 
šimtmečiui. 

2018 m. 
rajone - 

    kovo 
    16d. 

 

Babtų 
gimnazija 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Edita 
Simonaitienė 

Mokiniai turės 
galimybę 
įsivertinti savo 
dailaus 
nurašymo, 
iliustravimo 
gebėjimus. 

Skatinti 
moksleivius 
domėtis 
matematika 
 
 

4 klasių mokinių 
matematikos 
olimpiada  
 
 
 

2018 m. 
vasario1sav. 
mokyklose, 

 
rajone –  
kovo 6 d. 
12 val. 
 

Mokyklose 
 
 
 
Karmėlavos 
gimnazijoje 
 
 

4 klasių 
mokytojai 
 
 
Rasa 
Sasnauskienė 
Loreta 
Grumadienė 
 

Mokiniai turės 
galimybę 
pasitikrinti savo  
matematinius 
gebėjimus 
 

Skatinti 
moksleivius 
atskleisti savo 
gabumus, 
talentus. 

Konkursas 
pradinių klasių 
mokiniams 
 ,, Mažieji 
talentai“ 

2018 m. 
rajone –  

    kovo 
     mėn. 
     30d. 

12 val. 

Šlienavos 
pagrindinė 
mokykla 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Ilona 
Surgautienė 

Mokiniai turės 
galimybę 
parodyti savo 
gabumus, 
talentus. 



Skatinti 
moksleivius 
skaityti knygas, 
mokytis tiksliai 
atsakyti į 
pateiktus 
klausimus, 
taisyklingai ir 
tvarkingai 
rašyti. 

Lietuvių kalbos 
konkursas 3 klasių 
mokiniams 
 ,, Žinau, moku, 
galiu.“ 
 

2018 m. 
rajone – 

     vasario  
26 d. 

12 val. 
 

Garliavos 
Adomo 
Mitkaus 
pagrindinė 
mokykla 
 
 
 
 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Margarita 
Čėplienė 

Mokiniai turės 
galimybę 
pasitikrinti savo 
teksto 
suvokimo, 
raštingumo lygį. 

Skatinti 
moksleivius 
domėtis mus 
supančiu 
pasauliu 

4 klasių mokinių 
pasaulio pažinimo 
olimpiada 
 

2018 m. 
balandžio 

mėn. 
     12 d. 

12 val. 

Domeikavos 
gimnazija 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
L. Narbutienė 

Mokiniai turės 
galimybę 
parodyti savo 
išprusimą, 
įvertins savo 
turimas žinias. 

Skatinti 
moksleivius 
domėtis sportu, 
sveika 
gyvensena. 

1 -2 klasių 
mokinių estafečių 
varžybos ,, Judėk 
ir būsi sveikas“ 

2018 m. 
     kovo 

27 d. 
11 val. 

Ringaudų 
pradinė 
mokykla 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Ingrida 
Norkaitienė 

Mokiniai turės 
galimybę 
parodyti savo 
sportinius 
gebėjimus. 

Skatinti 
moksleivius 
domėtis anglų 
kalba. 

Viktorina Europos 
kalbų dienai 
paminėti 4 klasių 
mokiniams 
 ,, English 
speaking 
countries“ 

2018 m. 
rugsėjo 
mėn. 

  
 

Garliavos 
Jonučių 
progimnazija 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Lina 
Pažarauskienė 
Rasa Paužienė 
 

Mokiniai turės 
galimybę 
parodyti savo 
anglų kalbos 
gebėjimus bei 
pasisemti 
patirties iš savo 
bendraamžių. 

Atskleisti gabių 
mokinių 
kūrybinius 
gebėjimus, 
padėti nugalėti 
scenos baimę ir 
suteikti 
pasitikėjimo 
savimi 
 

Viktorina 3 - 4 
klasių mokiniams 
,, Muzikos šalyje“ 

2018 m.  
spalio 
mėn. 
23 d. 

12 val.  

Kačerginės 
pagrindinė 
mokykla 

Rasa 
Sasnauskienė 
 
Asta 
Ulinskaitė 

Mokiniai 
atskleis savo 
muzikinius 
gebėjimus, 
žinias, 
saviraišką. 

Atskleisti gabių 
mokinių žinias, 
gebėjimus, 
įgūdžius. 
 

,, Gudručio“ 
konkursas 2 – 3 
klasių mokiniams 

2018 m.  
lapkričio   
15 d. 
12 val. 

Ringaudų 
pradinė 

mokykla 
 

Regina 
 Žurnienė 
Ingrida 
Norkaitienė 

Mokiniai 
atskleis savo 
gabumus, 
žinias, 
gebėjimus, 
įgūdžius. 

Skatinti 
moksleivius  ir 
mokytojus 
skleisti gerumą 

Akcija ,,Pakeliui į 
Kalėdas“. Savo 
darbeliais 
pradžiuginti 
vienišus žmones. 

2018 m. 
gruodžio 

mėn. 

 Metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Mokiniai  
mokysis 
gerumu 
pasidalinti su 
kitais. 

Skatinti 
mokinių 
kūrybingumą 

Kaupti mokinių 
kūrybos darbus 
(poezija, proza: 
pasakos, 

 
2018 m. 

 Pradinių klasių 
mokytojai 

Skatins 
mokinius 
puoselėti 
gimtąją kalbą, 



 
 
Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų 
metodinio būrelio pirmininkė                                                                  Margarita Čėplienė 
 

padavimai) ir 
talpinti Kauno 
rajono pradinio 
ugdymo mokytojų 
tinklapyje. 

ieškoti žodžių -
deimančiukų 


