Vilniaus r. metodinių būrelių
suvestinė/ ataskaita
2018-10-17

2017-2018 m.m. švietimo veiklos
prioritetai
 teikti kokybišką, praktine veikla besiremiantį, mokinius įtraukiantį ugdymą ir
savalaikę mokymo(si) pagalbą kiekvienam mokiniui;
 gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę (tęsiamas 2016-2017 m.
m. prioritetas);
 tobulinti mokytojų saugios mokymo(si) aplinkos kūrimo mokykloje
kompetencijas bei sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui dalyvauti patyčių ir
smurto prevencinėse programose;
 skirti didesnį dėmesį mokinių pažintinei veiklai, stiprinančiai pilietiškas ir
dvasines vertybes.

Metodinių būrelių ataskaitų suvestinė





















Metodinė dienos (matematika)
Seminarai mokytojams (matematika, pradinis ugdymas (lietuvių k.)
Seminaras mokiniams (biologija)
Konkursai/ integruotas konkursas (specialieji pedagogai, logopedai, lenkų k., tikyba, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas,
chemija ir biologija, , istorija ir pilietiškumo pagrindai, lietuvių k., pradinis ugdymas (lietuvių k.), muzika)
Išvyka (specialieji pedagogai, logopedai, dailė, fizika, lietuvių k., informacinės technologijos)
Olimpiados (visų galimų dalykų)
Dalyvavimas respublikiniuose olimpiadose (lenkų k., biologija, rusų k.)
Teatrų festivalis (lenkų k.)
Renginiai (Lenkijos valstybės atkūrimo 100-očio minėjimas)
Pasidalijimas gerąja patirtimi, pranešimai , konferencija(dailė, fizika, istorija ir pilietiškumo pagrindai (Lietuvos 100-čio minėjimas),
užsienio (anglų k.), socialiniai pedagogai)
Rajoninių švenčių, skirtų vasario 16 ir kovo 11 ir kt. (istorija ir pilietiškumo pagrindai, šokiai)
Atviri renginiai centruose (dailė, tikyba, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas)
Varžybos (priešmokyklinis ir pradinis ugdymas, pradinis ugdymas (lietuvių k.)
Projektinė veikla/ projektinė integruota veikla (priešmokyklinis ir pradinis ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,
užsienio (anglų k.), rusų k.)
Kalbos renginys (rusų k.)
Internetinės svetainės sukūrimas (dailė)
Kūrybinių darbų paroda (dailė, technologijos)
Kūrybinės dirbtuvės (technologijos)
Gerumo akcija (socialiniai pedagogai)
Festivaliai (rajono, šalies, tarptautiniai)(šokio dalykas)

Prioritetas
Teikti kokybišką, praktine veikla
besiremiantį, mokinius įtraukiantį
ugdymą ir savalaikę mokymo(si)
pagalbą kiekvienam mokiniui

Veikla
Metodinė dienos/metodinis
užsiėmimas

Metodinis būrelis
Matematika, priešmokyklinis ir pradinis
ugdymas

Seminarai mokytojams

matematika, pradinis ugdymas
(lietuvių k.)
biologija

Seminaras mokiniams
Išvyka

specialieji pedagogai, logopedai,
dailė, fizika, lietuvių k., informacinės
technologijos

Olimpiados

visų galimų dalykų

Varžybos

priešmokyklinis ir pradinis ugdymas,
pradinis ugdymas (lietuvių k.)

Mokslo festivalis

fizika

Pasidalijimas gerąja patirtimi,
pranešimai , konferencija

dailė, fizika, istorija ir pilietiškumo
pagrindai (Lietuvos 100-čio
minėjimas), užsienio (anglų k.),
socialiniai pedagogai

Dalyvavimas respublikiniuose
olimpiadose

lenkų k., biologija, rusų k.

Kalbos renginys

rusų k.

Kūrybinės dirbtuvės

technologijos

Internetinės svetainės sukūrimas

dailė

Prioritetas
Gerinti gimtųjų ir valstybinės
kalbų ugdymo kokybę
(tęsiamas 2016-2017 m. m.
prioritetas)

Tobulinti mokytojų saugios
mokymo(si) aplinkos kūrimo
mokykloje kompetencijas bei
sudaryti sąlygas kiekvienam
mokiniui dalyvauti patyčių ir
smurto prevencinėse
programose

Veikla
Konkursai/ integruotas
konkursas

Metodinis būrelis
specialieji pedagogai,
logopedai, lenkų k., tikyba,
priešmokyklinis ir pradinis
ugdymas, chemija ir biologija,
, istorija ir pilietiškumo
pagrindai, lietuvių k., pradinis
ugdymas (lietuvių k.), muzika

Projektinė veikla

ikimokyklinis ir priešmokyklinis
ugdymas

Gerumo akcija

socialiniai pedagogai

Pasidalijimas gerąja darbo
patirtimi (Prevencinių
programų integravimo
mokyklose patirties sklaida“
Respublikinė mokslinė-praktinė
konferencija „Vaikas. Šeima.
Mokykla“
Respublikinė mokslinė-praktinė
konferencija „Vaikas. Šeima.
Mokykla“

Prioritetas
Skirti didesnį dėmesį mokinių
pažintinei veiklai,
stiprinančiai pilietiškas ir
dvasines vertybes

Veikla
Atviri renginiai centruose

Metodinis būrelis
dailė, tikyba, priešmokyklinis ir
pradinis ugdymas

Kūrybinių darbų paroda

dailė, technologijos

Renginiai (Lenkijos valstybės
Lenkų MB
atkūrimo 100-očio minėjimas)
Konkursai

Tikyba

Projektinė veikla/ projektinė
integruota veikla

priešmokyklinis ir pradinis
ugdymas, ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas,
užsienio (anglų k.), rusų k.

Festivaliai (rajono, šalies,
tarptautiniai)

šokio dalykas

Rajoninių švenčių, skirtų
vasario 16 ir kovo 11 ir kt.

istorija ir pilietiškumo
pagrindai, šokiai

Teatrų festivalis

lenkų k.

Metodinės tarybos veikla
 Bendravimas el. paštu (dalijimasis informacija)
 Internetinės svetainės administravimas (Irena Babinska)
 Dalyvavimas ŠMM diskusijoje-pokalbyje apie idėją Lietuvai "Mokytojas prestižinė profesija iki 2025 metų“ (2018-02-28), Ana Pavilovič-Jančis
 Rugsėjo-spalio mėn. Metodinės tarybos narių dalyvavimas metodinėse
dienose (UPC)
 Dailės mokytojų metodinio būrelio internetinės svetainės įkūrimas (... Kt.
dalykų?)

"Mokytojas - prestižinė profesija iki
2025 metų“


1) Visos šalies prioritetas - pagarba mokytojui, tinkamas atlyginimas, šiuolaikiškas mokytojas, aprūpintas
šiuolaikinėmis technologijomis, saugus, dirbantis draugiškoje atmosferoje
2) naujas finansavimo modelis (nuo 2018 m. rugsėjo įvedamas etatinis mokytojo darbo apmokėjimas,
etatą sudarys 36 vl., iš jų 18 kontaktinių ir 18 - nekontaktinių val. Modeliui bus skirta iš viso 93 mln. eurų). Iki
2020 m. mokytojas turėtų gauti ne mažiau ne 1000 eurų... 2019 m. įvedamas patrauklesnės finansinės
sąlygos pradedantiesiems mokytojams. Praplečiamos optimizavimo galimybės, susijusios su išeitinėmis
kompensacijomis mokytojams su ilgalaikiu stažu...
3) Mokytojų rengimas pagal naują modelį. Bus įkurti 3 mokytojų rengimo centrai (Vilniuje, Kaune ir
Šiauliuose). 2018 m. I ketvirtyje bus sukurta pedagogų poreikio prognozės sistema (jau dabar trūksta kai
kurių dalykų mokytojų, o kai kurių yra perteklius)... Jauniems specialistams/mokytojams bus skirtas
mentorius (individuali praktinė pagalba)
4) Bus rengiami kelių specializacijų mokytojai (dviejų mokomųjų dalykų arba vieno ir papildomai spec.
pedagogikos kvalifikaciją). 2018 m. numatyta 4,5 mln. eurų tam, kad 900 mokytojų įgytų papildomą
specializaciją (sekite ŠMM naujienas)
5) Biurokratijos mažinimas (pvz. planuojama atsisakyti ilgalaikių ir trumpalaikių planų)
6) Numatomas ugdymo turinio keitimas. namų darbų atsisakymas. Daugiau pamokų kitose erdvėse:
STEAM, muziejuose. Planuojama atsisakyti vadovėlių... Daugiau projektų, tyrinėjimui skirtų pamokų,
integruotam ugdymui...
7) Planuojama atsisakyti formalios atestacijos, suteikiant didesnį svorį kompetencijų įsivertinimui ir veiklos
rezultatų analizei (PUPP, BE, PIRLS, TIMS, standartizuoti testai)
8) Skatinti mokytojus dalintis gerąja patirtimi
9) Atlaisvinti mokytoją, vadovaujantis Gero mokyklos koncepcija
10) Pagalba mokytojams, dirbantiems su įvairių poreikių mokiniais (daugiau psichologų, socialinių
pedagogų)

VU informacija


2018 metais Vilniaus universitetas siūlo pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims įgyti papildomas
kompetencijas Gamtamokslinio ugdymo srityse, pasirinkus Biologijos / Chemijos / Fizikos mokomųjų dalykų modulio
studijas.
 Mokomųjų dalykų modulio studijos skirtos gamtos mokslų mokytojams, siekiantiems įgyti papildomas fizikos, chemijos ar
biologijos mokytojo kompetencijas.
 Baigus modulio studijas išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad asmuo įgijo žinių ir gebėjimų mokyti
atitinkamą mokomąjį dalyką bei akademinė pažyma apie studijuotus dalykus.
 Plačiau apie modulio studijas:
https://www.fsf.vu.lt/studentams/pedagogines-studijos-visos/modulio-studijos-pedagogams/gamtos-moksl-pedagogikos-modulis


Mokytojai, pageidaujantys rinktis modulio studijas, prašymus gali siųsti el. paštu edukologija@fsf.vu.lt iki spalio 25
d.

 tel. +370 5 268 7099 el. p. asta.meskauskiene@fsf.vu.lt
 Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
 www.fsf.vu.lt

2018-2019 m. m. Vilniaus r. švietimo
veiklos prioritetai:
1. Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją;
2. Stiprinti lyderystę ir vadybą ugdymo įstaigose;
3. Plėtoti prevencines programas, skirtas socialinėms emocinėms
kompetencijoms ugdyti;
4. Didinti pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
prieinamumą;
5. Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę (tęsiamas);
6. Stiprinti bendruomeniškumą mokyklose, pilietinių ir dvasinių vertybių
ugdymą (tęsiamas).

2018 m.
2019 m. veiklos
 Metodinė konferencija pvz. savivaldybėje (pavasarį), Pagirių gimnazijoje
(vasario arba balandžio mėn.), metodinių darbų/priemonių paroda pvz.
hibridinės grėsmės, darnus vystymasis (Valstybės prioritetas), bendrųjų
programų atnaujinimas (UPC), inovatyvios priemonės, metodai, dalykų
integravimas, vertinimas/įsivertinimas
 Atskirų dalykų konferencija (anglų k. ir kt. dalykų)
 Olimpiados (gerosios patirties sklaida mokytojams)
 Būsimų vadovų rezervas/bazė (Metodinės tarybos pagalba)

