Kauno rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos programa
2018 m.

TIKSLAS - aktualizuoti rajono mokyklų bibliotekų vaidmenį, tobulinant mokyklų
bibliotekininkų profesinę kompetenciją bei skatinant bibliotekos veiklas, kurios įtakoja
mokinių skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdžius.
Veiklos kryptys:
 Mokinių skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas bendradarbiaujant su
įvairių dalykų mokytojais.
 Gilinti bibliotekininkų žinias apie skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijas.
 Plėtoti profesinę saviraišką ir kūrybiškumą. Skleisti gerąją patirtį.

METODINIŲ UŽSIĖMIMŲ TURINYS:
Eil.
Veiklos turinys
Data
Nr.
Kauno rajono mokyklų
bibliotekininkų
metodinis pasitarimas.
1.
Sausis
Bibliotekininkų
metodinio būrelio
pirmininko ataskaita.

2

Metinių veiklos
ataskaitų rengimas ir
pateikimas
Bibliotekininkystės
centrui. Konsultacijos
įvaldant LIBIS
bibliotekų statistikos
modulį.

Sausisvasaris.

3

Mokyklų bibliotekininkų
metodiniai pasitarimai.

Vasaris;
Birželis;
Rugsėjis;
Gruodis.

4.

Dalyvavimas
diskusijoje „Mokyklos
bibliotekininko
vaidmuo
ugdymo
turinio
kaitos
kontekste. Iššūkiai ir

Sausis

Organizatoriai

Renginio vieta

Numatomi
rezultatai

K. Brazauskienė
D. Klimantavičienė

Kauno rajono
švietimo
centras

Tikslingas darbų
planavimas.

Lnb.lt

25 rajono
mokyklų
bibliotekų 2017
metų ataskaitos;
Bendroji 2017
metų Kauno
rajono mokyklų
bibliotekų
ataskaita

D. Klimantavičienė,
mokyklų
bibliotekininkai

K. Brazauskienė,
D. Klimantavičienė

K. Brazauskienė,
D. Klimantavičienė

Švietimo
centras

2018 m. darbų
planavimas ir
pasiskirstymas,
parengti skaitymo
skatinimo
projektai,
garsinio skaitymo
festivalio bei
„Spalis –
bibliotekų
mėnuo“ renginių
nuostatai.

Ugdymo
plėtotės
centras,
Vilnius

Mokyklų
bibliotekininkų
kvalifikacijos
tobulinimo
programa.

5.

6.

7..

8.

9.

10.

11.

12.

naujos galimybės“.
Balandis
Dalyvavimas
konferencijoje
„Mokyklos bibliotekos
svarba įgyvendinant
ugdymo turinį“ bei
visuotiniame LMBDA
susirinkime.

K. Brazauskienė,
D. Klimantavičienė,
V. Mikalauskienė.

VU
biblioteka.

Bibliotekų
veiklos gairės,
išrinkta nauja
LMBDA
valdyba bei
pirmininkas.

Nacionalinės bibliotekų
savaitės renginiai
mokyklų bibliotekose.
Seminaras apie
biblioterapiją.

Balandis

Mokyklų
bibliotekininkai.

Mokyklos.

Skaitymo
skatinimas

Gegužė

D. Klimantavičienė.

Kauno rajono
švietimo
centras

Kompetencijų
tobulinimas

Tarptautinės mokyklų
bibliotekininkų
konferencijos Stambule
rezultatų pristatymas.
Garsinio skaitymo
festivalis

Birželis

K. Brazauskienė

Kauno rajono
švietimo
centras

Kompetencijų
tobulinimas

Gegužė Gruodis

D. Klimantavičienė,
Metodinis būrelis

Skaitymo
skatinimo ,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Edukacinė išvyka į
Kėdainių Šviesiosios
gimnazijos biblioteką.
Spalis – mokyklų
bibliotekų mėnuo:
įvairios veiklos.

Rugsėjis

D. Klimantavičienė

Kauno rajono
švietimo
centras,
mokyklų
bibliotekos,
Kauno r.
savivaldybės
viešoji
biblioteka.
,
Kėdainiai

2018 Spalis

D. Klimantavičienė,
Metodinis būrelis

Kauno rajono
švietimo
centras,
mokyklų
bibliotekos

Skaitymo
skatinimo ,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijų
tobulinimas.

Seminaras apie vaikų
literatūrą, skaitymo
skatinimą.

Lapkritis

D. Klimantavičienė

Kauno rajono
švietimo
centras

Kompetencijų
tobulinimas

Metodinio būrelio pirmininkė

Gerosios patirties
sklaida

Kristina Brazauskienė

