
KAUNO RAJONO PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 
VEIKLOS PROGRAMA 2016 METAMS

TIKSLAI

1. Gerinti pradinio ugdymo (ugdymosi) proceso kokybę ir organizavimą.
2. Sudaryti sąlygas ugdytinių kūrybiškumui ir saviraiškai, skirti dėmesį gabiems mokiniams bei 

ugdyti visų mokinių socialinius bei vertybinius įgūdžius.
3. Skleisti pradinių klasių mokytojų gerąją darbo patirtį.
4. Koordinuoti pradinių klasių mokytojų veiklą.
5. Vertinti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, inicijuoti jų sklaidą.
6. Užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimo ryšius su kitais socialiniais partneriais.

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. Mokytojų
metodinių darbų 
vertinimas.

2016 m.
vasario
mėn.

Saulės g. Regina 
Žurnienė 

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.
Švietimo aktualijų 
apžvalga.

2016 m.
rugsėjo
mėn.

Saulės g. Regina 
Žurnienė

Margarita 
Čėplienė

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

Analizuoti rajono 
pradinių klasių
mokytojų 
metodinio 
būrelio 2016 m. 
veiklą, sudaryti   
veiklos programą
2017 m.

Metodinio būrelio 
posėdis. Tema 
,,Pradinių klasių 
mokytojų metodinio 
būrelio veiklos 2016
m.  ataskaita ir 
veiklos programos 
2017 m. svarstymas.“

2016 m.
gruodžio

mėn.

Saulės g. Regina 
Žurnienė 

Margarita 
Čėplienė

Apibendrinsime 
2016 m. būrelio 
metodinę veiklą, 
numatysime 
veiklos progra-
mą 2017 m.

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1 2 3 4 5 6
Gerosios 
patirties sklaida

Pradinių klasių 
mokytojos 

2016 m.
vasario

Garliavos 
Adomo Mitkaus 

Regina 
Žurnienė

Pasisemti 
žinių, 



kūno kultūros 
pamoka
,, Minkštojo 
kamuoliuko 
panaudojimo 
galimybės kūno 
kultūros
pamokose.“

patirtimi.

Gerosios 
patirties sklaida

Metodinė diena
,, Sveiki sulaukę šv. 
Velykų.“

2016 m.
kovo mėn.

18 d.
9val. 45 

min

Vilkijos 
gimnazija

Regina 
Žurnienė

Rita 
Arbačauskienė

Pasidalinti 
darbo 
patirtimi, 
susipažinti su 
margučių 
marginimo 
vašku 
tradicijomis.

Gerosios 
patirties sklaida

Pradinių klasių 
mokytojų pleneras
,, Birželio spalvos.“

2016 m.
birželio 

mėn.
6 d.

Jonučių 
progimnazija

Regina 
Žurnienė
Edita
Jurevičienė
Vilma 
Vitkauskienė

Sukaupsime 
praktinių 
žinių, kurias 
panaudosime 
savo darbe.

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

Metodinio būrelio 
išvyka ( vieta ir 
laikas bus 
tikslinama )

2016m. Metodinio 
būrelio nariai

Susipažinti 
su ugdymo 
proceso 
organizavi-
mu kitose 
mokyklose.  

KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS, AKCIJOS

1 2 3 4 5 6
Suorganizuoti 
gerumo akciją

Gamtosauginė 
akcija
,, Pasirūpinkime 

paukšteliais 
žiemą“

2016 m.
sausio –
vasario
mėn.

Mokyklose Pradinių klasių
mokytojai

Turės galimybę 
kartu su tėvais 
pasirūpinti 
žiemojančiais 
paukšteliais.

Skatinti 
moksleivius 
tvarkingai
rašyti

Dailiojo rašymo 
konkursas 
,, Dailus raštas akį 
glosto“ antrokams

2016 m.
iki sausio

19 d.
zonose,
rajone –

sausio
27 d.

12 val.

Garliavos 
Adomo 
Mitkaus 
pagrindinė 
mokykla

Zonų vadovai

Regina
Žurnienė
Margarita
Čėplienė

Mokiniai turės 
galimybę
įsivertinti savo 
dailaus rašymo 
gebėjimus.



Skatinti 
moksleivius 
domėtis
matematika

4 klasės mokinių 
matematikos 
olimpiada 

2016 m.
vasario1sav. 
mokyklose,

zonose –
vasario 24d.
12 val.
rajone –
kovo 3d.
12 val.

Mokyklose

Jonučių
progimnazija

Metodinių 
būrelių 
pirmininkai

Zonų vadovai

Regina
Žurnienė
Edita
Jurevičienė

Mokiniai turės 
galimybę
pasitikrinti savo  
matematinius 
gebėjimus

Skatinti 
moksleivius 
taisyklingai ir
tvarkingai rašyti

Konkursas
,, Raštingiausias 
trečiokas“
( diktanto 
rašymas )

2016 m.
zonose

vasario 9d.
12 val.,

rajone –
vasario 
25 d.

12 val.

Ringaudų
pradinė
mokykla

Zonų vadovai

Regina
Žurnienė
Ingrida
Norkaitienė

Mokiniai turės 
galimybę 
pasitikrinti savo 
raštingumo lygį.

Skatinti 
moksleivius 
domėtis mus 
supančiu 
pasauliu

4 klasės mokinių
pasaulio pažinimo
olimpiada

2016 m.
balandžio 

mėn.
12 d.

12 val.

Domeikavos 
gimnazija

Regina 
Žurnienė

Lina Striškienė

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

Skatinti 
moksleivius 
domėtis 
literatūra

Meninio skaitymo 
konkursas zonose

2016 m. 
balandžio  

mėn.
2 -3 

savaitės

Zonų vadovai Mokiniai turės 
galimybę
parodyti savo 
meninio 
skaitymo 
gebėjimus.

Skatinti 
moksleivius 
domėtis 
literatūra

Meninio skaitymo
konkursas -
šventė
,, Vaivorykštės 
spalvas paliesk“ 
rajone
( III-IV klasių 
mokiniams).

2016 m.
gegužės

06 d.
12 val.

Raudondvario
mokykla -
darželis

Regina 
Žurnienė

Idalija
Menkienė
Ingrida
Poškienė

Mokiniai turės 
galimybę
parodyti savo 
meninio 
skaitymo 
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“

2016 m. 
lapkričio

mėn.
22 d.

12 val.

Kačerginės
pagrindinė
mokykla

Regina 
Žurnienė
Asta
Ulinskaitė

Mokiniai 
atskleis savo 
muzikinius 
gebėjimus, 
žinias, 
saviraišką.



Kauno rajono pradinio ugdymo mokytojų
metodinio būrelio pirmininkė              Margarita Čėplienė

Atskleisti gabių 
mokinių žinias, 
gebėjimus, 
įgūdžius.

,, Gudručio“ 
konkursas 2 – 3 
klasių mokiniams

2016 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.

2016 m.
gruodžio 

mėn.

Metodinių 
grupių 
pirmininkai

Mokiniai  
mokysis 
gerumu 
pasidalinti su 
kitais.

Skatinti 
mokinių 
kūrybingumą

Kaupti medžiagą 
mokinių kūrybos 
knygai (poezija, 
proza: pasakos, 
padavimai).

2016 m.
Pradinių klasių 
mokytojai

Skatins 
mokinius 
puoselėti 
gimtąją kalbą, 
ieškoti žodžių -
deimančiukų


