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Vilniaus IT mokytojų
metodinis būrelis

Rima Šiaulienė

Metodinis būrelis — mokyklų
steigėjo
teritorijoje (savivaldybės, apskrities) veikianti
mokytojų grupė, sudaryta iš įvairių mokyklų
mokytojų, vykdanti dalyko(-ų) ar ugdymo srities
ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei
gerosios patirties sklaidą.
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Būrelio nariai 2011-2014 m.m.
O Tomas Jankūnas (Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio
vyriausiasis specialistas)
1. Alma Dambrauskienė (Vilniaus „Minties“ gimnazija)
2. Jonas Ruigys (Vilniaus Žvėryno gimnazija)
3. Vaidas Raižys (Vilniaus Užupio gimnazija)
4. Veslava Kaminskienė (Vilniaus Gabijos gimnazija)
5. Bronius Skūpas (Vilniaus licėjus)
6. Vaida Paukštė (Vilniaus A. Kulviečio vidurinė mokykla)
Atsargos nariai:
1. Sigitas Daubaras (Vilniaus Žemynos gimnazija)
2. Darius Bakšys (Vilniaus Žirmūnų gimnazija)
3. Giedrė Kvizikevičienė (Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija)
4. Aneta Nijazova (Vilniaus „Ateities” vidurinė mokykla)

Veiklos
tikslai

Skatinti mokinių ir mokytojų
bendradarbiavimą, kūrybiškumą,
mokinių domėjimąsi IT mokslu
organizuoti
informacinių
technologijų
konkursus
ir
olimpiadas.
Organizuoti seminarus,
konferencijas ir susitikimus.

Susirinkimai vidutiniškai kartą į mėnesį
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Veikla
•Informatikos
(programavimo)
olimpiados
vykdymas ir darbų
vertinimas

•IT mokytojų
konferencija;
•Mokymai.
•Sklaida
•Pasiūlymų teikimas

Olimpiados
Konkursai

Renginiai
•Vertinti mokytojų
praktinę veiklą ir
teikti
rekomendacijas

Mokytojų
veikla

• Informatikos (programavimo) olimpiados
vykdymas ir darbų vertinimas

• Mokyklos etapas –
vykdo ir vertina
mokyklos vykdymo ir
vertinimo komisija

I etapas

•Miesto etapas vyksta
paskritose mokyklose,
vykdo mokyklos
mokytojai, vertina atskiros
komisijos, galutinį
vertinimą priima
pagrindinė vertinimo
komisija

• Respublikinės
olimpiados I etapas
vyksta 4-5
mokyklose, vykdo
mokyklos komisija

III etapas

II etapas
• Apdovanojami miesto
etapo nugalėtojai

II etapas
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Konkursas 5-6 klasių
mokiniams
Planuota,
bet...

Konkursas kartu su
Kauno IT mokytojų
metodiniu būreliu

•Vertinti mokytojų praktinę veiklą ir
teikti rekomendacijas

Mokytojų siekiančių mokytojo
metodininko kvalifikacinės
kategorijos veiklos vertinimas.
Mokytojų metodinės medžiagos
aprobavimas
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IT mokytojų aktyvumo
Tikimės...

Atvirų pamokų
Dalijimosi patirtimi

•IT mokytojų konferencija;
•Mokymai.
•Sklaida
•Pasiūlymų teikimas

IT mokytojų konferencija
Paskelbta “Virtuali
edukacinė biblioteka “

Mokymai C++

Google grupė

Parengtas raštas NEC
dėl IT VBE vykdymo
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Planuota,
bet...

Susirinkimai mokytojams
skirti metodinės veiklos
sklaidai.
Tinklaraščio (svetainės)
kūrimas ir publikavimas

Šypsokitės – ir įgysite draugų!
Raukysitės – ir įgysite raukšlių!
Kam gyvename, jei ne tam,
kad pasaulį padarytume šiek tiek
palankesnį vienas kitam.
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