PATVIRTINTA
Prienų švietimo pagalbos
tarnybos direktoriaus
2018 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. (1.3)-V1-57
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFORMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO
2018 – 2019 M. M. VEIKLOS PLANAS

I. 2018 – 2019 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PRIORITETAS
- skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant vadovais ir
baigiant mokiniais;
- laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis;
- mokyti mokytis taikant įvairias strategijas;
- organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju;
- išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą.

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas:
1. Telkti Prienų rajono informatikos mokytojus, skatinti dalintis metodine – praktine
patirtimi, siekiant geresnės ugdymo kokybės.
2. Tobulinti metodinio būrelio narių

kvalifikaciją dalyvaujant rajone ir šalyje

organizuojamuose seminaruose, konferencijose.
3. Organizuoti informatikos olimpiados rajoninį etapą, kitus renginius mokiniams.
III. PLANUOJAMOS VEIKLOS
1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties
renginiai:
Eil.
Atsakingi
Veiklos pavadinimas
Data, vieta
Pastabos
Nr.
asmenys
Informatikos mokytojų
Vydmantas
2018 m. spalio 29 d.
metodinio ir fizikos
Petraška,
Vilnius
1.
mokytojų būrelio išvyka į
Žydrūnas
Vilnių (UAB GEOLA)
Tautvydas
Pasidalinimas patirtimi apie 2018 m. gruodžio
Žydrūnas
Micro:bit panaudojimą
27 d.,
Tautvydas
2.
mokinių kūrybiškumo
Prienų švietimo
Būrelio nariai
ugdymui.
pagalbos tarnyba
Mokytojų kvalifikacijos
Visus mokslo metus Būrelio nariai
kėlimas pagal individualius
3.
planus ir poreikius bei

mokyklų prioritetus.

4.

Jiezno gimnazijos patirtis
„IT integravimas į pradinį
ugdymą“

2019 m. pavasaris
(bus patikslinta),
Jiezno gimnazija

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams
Eil.
Renginio pavadinimas
Data, vieta
Nr.
Respublikinės startuolių
kūrybinės dirbtuvės „Hacker
2018 rugsėjo 29d.,
1.
Games“ Lietuva
Alytus
2.

3.

4.

5.
6.

Informatikos ir informatinio
mąstymo konkursas
„BEBRAS“
Informatikos olimpiados II
etapas

Informatikos olimpiados III
etapo I dalis
Informacinių technologijų
konkursas „Kuriu savo
papuošalą“
Rajoninis „Micro:bit
turnyras“

Metodinio
būrelio pirmininkas _

2018 lapkričio 5-16
d.,
mokyklose
2018 m. gruodžio
11 d.,
Prienų švietimo
pagalbos tarnyba
2019 m. vasario 5 d.
Prienų švietimo
pagalbos tarnyba
2019 m. kovo mėn.,
Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla
2019 m. pavasaris
(bus patikslinta)

___________________
(parašas)

Suderinta:
Prienų rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vyr. specialistė
_________________
(parašas)
________________
(vardas, pavardė)

Laima
Arbačiauskienė

Atsakingi
asmenys

Pastabos

Žydrūnas
Tautvydas
Būrelio nariai
Oksana
Radzvilavičienė

Oksana
Radzvilavičienė
Rasa Alaburdienė
Žydrūnas
Tautvydas

Bus
patikslinta

Žydrūnas Tautvydas
(vardas, pavardė)

