Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras
Kelmės rajono ........................................................mokytojų metodinio būrelio
veiklos ataskaita už ……………./…………….. mokslo metus

Metodinio būrelio veiklos
apibendrinimas

Pavadinimas, pirmininkas, kiek narių, koks metų tikslas, ar pavyko jį įgyvendinti; jei ne, tai kodėl ?

Apibendrinkite, kiek užsiėmimų vyko per mokslo metus, kiek dalyvių juose dalyvavo.

Metodiniai užsiėmimai
Eil.
Nr.

Tema

Atviros pamokos
(tik rajoninės)
Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Data

Atsakingas

Dalyvių skaičius

Apibendrinkite, kiek atvirų veiklų vyko per mokslo metus, kiek dalyvių jose dalyvavo.
Tema

Mokykla

Klasė

Data

Apibendrinkite, kiek organizuota edukacinių išvykų, kiek dalyvių jose dalyvavo.

Edukacinės išvykos
Eil.
Nr.

Tema

Pranešimai
Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacijos tobulinimo
programos, parengtos ir
įgyvendintos būrelio narių
Eil.
Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Kvalifikacijos tobulinimo
programos, parengtos ir
įgyvendintos kviestinių lektorių
Eil.
Nr.

Organizatorius

Data

Vieta

Dalyvių skaičius

Apibendrinkite, kiek būrelio narių iš viso skaitė pranešimų. Išskirkite, kiek pranešimų skaityta rajono metodiniuose
užsiėmimuose, kiek respublikiniuose renginiuose.
Pranešimo pavadinimas

Renginio pavadinimas

Turinys (trumpas apibūdinimas)

Apibendrinkite, kiek kvalifikacijos tobulinimo programų (seminaro/mokymų) parengė ir įgyvendino būrelio nariai, kiek
dalyvių juose apsilankė.
Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas

Trukmė,
akad. val.

Vykdymo
data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Dalyvių
tikslinė
grupė

Apibendrinkite, kiek kvalifikacijos tobulinimo programų (seminaro/mokymų) parengė ir įgyvendino kviestiniai, kiek
dalyvių juose apsilankė.

Lektoriaus vardas, pavardė Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas
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Trukmė,
akad. val.

Vykdymo
data

Vieta

Dalyvių
skaičius

Dalyvių
tikslinė
grupė

Išvardinkite, kiek ir kokius konkursus organizavo būrelio nariai

Konkursai
Eil.
Nr.

Konkurso pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Projekto pavadinimas

Renginio pavadinimas

Bendradarbiavimas su rajono,
apskrities kolegomis
Metodiniai darbai
Eil.
Nr.

Vieta

Parengė ir
įgyvendino/
dalyvavo

Dalyvių tikslinė grupė

Išvardinkite, kokius tradicinius renginius organizavo būrelio nariai, jų vietą, dalyvių skaičių.

Tradiciniai renginiai
Eil.
Nr.

Dalyvių
skaičius

Tikslinė grupė

Išvardinkite, kiek ir kokius projektus parengė ir įgyvendino būrelio nariai bei kokiuose dalyvavo

Projektai
Eil.
Nr.

Organizatoriai

Mokytojo vardas, pavardė

Organizatoriai

Data

Vieta

Dalyvių skaičius

Apibendrinkite, ar užmezgėte bendradarbiavimo ryšius bendradarbiavimo ryšius su rajono, apskrities kolegomis. Jei
taip, tai koks šio bendradarbiavimo efektyvumas.
Išvardinkite, kokias metodines priemones (vaizdinės priemonės, didaktinė medžiaga ir kt.) parengė ir aprobavo būrelio
nariai
Posėdžio (kuriame pristatyta ir aprobuota perengta priemonė)
Metodinės priemonės pavadinimas
protokolo data ir Nr.
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Pagalba mokytojams ne
specialistams
Problemos, iškilusios
organizuojant metodinę veiklą
Pageidavimai, pasiūlymai,
pastabos Kelmės r. savivaldybės
suaugusiųjų mokymo centrui.
Metodinio būrelio pirmininkas

Apibendrinkite, kiek rajone mokytojų dėstančių dalyką ne specialistų bei kokią pagalbą jiems teikėte.

(parašas)

( Vardas, pavardė)

PASTABOS:
1. Prie ataskaitos t. b. prisegti visi dalyvių sąrašai (metodinių užsiėmimų, atvirų pamokų), atvirų pamokų planai, metodinių dienų/edukacinių išvykų
programos.
2. Ataskaitą pristatyti iki birželio 16 d.
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