
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TECHNOLOGIJŲ  MOKYTOJŲ METODINIO 
BŪRELIO DARBO PLANAS 2017 m. 

 
I. Metodinės veiklos kryptis. 
 

Smulkiosios motorikos lavinimo metodikos sklaida siekiant gerinti mokinių skaitymo, 
rašymo įgūdžius technologijų pamokose. 

 
II. Tikslas 

Atrasti ir dalintis gerąja mokytojų patirtimi lavinant mokinių smulkiąją motoriką, o tuo 
pačiu gerinanti mokinių skaitymo, rašymo įgūdžius technologijų pamokose.  
Atrasti gabius mokinius, skatinti jų domėjimąsi technologijomis, siekti šių mokinių 
geresnių pasiekimų  technologiniame ugdyme. 
 
Uždaviniai. 
1. Skatinti mokytojus domėtis inovatyviais ugdymo procese naudojamais smulkiosios 

motorikos lavinimo metodais ir mokymo priemonėmis. 
2. Skleisti gerąją patirtį, pažangias pedagoginio darbo iniciatyvas organizuojant gabių 

mokinių ugdymą technologijų srityse. 
3. Sudaryti galimybes gabiems mokiniams aktyviai dalyvauti visuose technologinio 

ugdymo savivaldybės ir respublikos renginiuose. 
 

III. Metodinių užsiėmimų turinys. 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi Renginio vieta Numatomi rezultatai 

1. 3
  

Metodinis susirinkimas. 
Technologijų olimpiados 
organizavimo dokumentų 
sklaida aptarimas. 

2017-01 A.Pupininkienė 
H.Vaišvila 

 

ŠPC Aiškumas 
organizuojant ir 
dalyvaujant 
technologijų 
olimpiadoje 

2.  Technologijų olimpiados 
II turas. 

2017-02-
22 

A.Pupininkienė, 
 

ŠPC salė Mokinių atranka į 
respublikinį turą 

3. 6 Kaziuko mugės 
mokyklose 

2017-03-
02,03d.  

Mokyklų 
technologijų 
mokytojai 

Semeliškių 
gimnazija, 
Vievio 
gimnazija, 
Kietaviškių 
pagr. molykla 

Gerosios patirties 
sklaida, kultūriniai 
renginiai miesteliuose 

4.  Išvyka į respublikinę 
technologijų olimpiadą 

2017-04-
20,21d. 

A.Pupininkienė,
H.Vaišvila 

Kauno 
Karaliaus 
Mindaugo pmc 

Aplankyti ir aptarti 
olimpiados darbų 
ekspoziciją 

5.  Seminaras „Smulkiosios 
motorikos reikšmė 
gerinant mokinių 
skaitymo, rašymo įgūdžius 
technologijų pamokose“ 

2017-05 H.Vaišvila 
R.Šakys 

Vievio 
gimnazija 

Praktinis seminaras 
mokytojams 

6. 8 Savivaldybės mokytojų ir 
jų mokinių darbų paroda. 
Parodos aptarimas (data ir 
vieta bus tikslinama) 

2017-05-
29d. iki 
06-02d. 

A.Pupininkienė 
H.Vaišvila 

Miesto 
bibliotekos salė 

Gerosios patirties 
sklaida, kultūrinis 
renginys mieste 



7.  Metodinė išvyka į VDA  2017-06 A.Pupininkienė 
H.Vaišvila 

Bus derinama 
05 mėn. 

Gerosios patirties 
paieška 

8.  Metodinis susirinkimas 2017-10 A.Pupininkienė 
H.Vaišvila 

ŠPC Darbo plano 
tikslinimas 

9.  Gerumo akcija Elektrėnų 
senelių namuose 

2017-12 A.Pupininkienė Elektrėnų 
senelių namai 

Pagarbus mokinių 
požiūris į senatvę 

*Olimpiados datos: 
Paraiškos į ŠPC – iki vasario 17 d. 
Olimpiados pradžia 12 val. 
 
Metodinio būrelio pirmininkas    H.Vaišvila 


