KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS 5-10 KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
PLANAS
2018-2019 M.M.
TIKSLAS: Gerinti mokymo(si) kokybę, skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalinimąsi teorine ir praktine patirtimi.
UŢDAVINIAI: 1. Tobulinti pamokos vadybą.
2. Tobulinti mokymo priemonių ir edukacinių erdvių panaudojimą.
3. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą.
Mėnuo

Organizacinė veikla
(Atsakingas)

RUGSĖJIS

1. Ilgalaikių planų,
pasirenkamųjų dalykų,
neformaliojo švietimo
programų suderinimas
2. Veiklos plano
2018-2019 m.m.
sudarymas .
.

SPALIS

1. Diagnostinių testų
analizė ir rezultatų
aptarimas, dalykų
mokytojai, S.
Aginskienė
2. Standartizuotų testų
analizė ir rezultatų
panaudojimas, dalykų

Patirties sklaida(Atviros
veiklos, apskriti stalai,
diskusijos
(Atsakingas)

Parodų, konkursų,
olimpiadų
organizavimas, projektų
pristatymas
(Atsakingas)

Bendradarbiavimas,
edukacinės išvykos
(Atsakingas)

Metodinė tiriamoji
veikla, gerosios patirties
leidiniai, straipsniai
(Atsakingas)

Kolegialusis ryšys (spaliogegužės mėn.).
Kolegialaus gįžtamojo ryšio
taikymas, Tandemo pakopa,
visi grupės nariai per
mokslo metus, aptariama
kas 3 mėn.

Atvira matematikos
pamoka, D.Barauskaitė

Atvirų pamokų patirtį ,
išvadas talpinti mokyklos
svetainėje, apie ją rašyti
rajono spaudoje,
supažindinti mokyklos
bendruomenę, per mokslo
metus, R. Paliulienė

mokytojai, S.Aginskienė
LAPKRITIS Vertinimo sistema
mokykloje, vertinimas ir
įsivertinimas pamokoje,
susitarimų tikslinimas,
galimas keitimas,
S. Aginskienė, dalykų
mokytojai.
Naujos metodinės
literatūros apžvalga
GRUODIS

Egiptiečių raštas,
integruota istorijos ir
dailės pamoka,
A.Račkauskaitė-Jocienė,
R.Drungėlienė

Rajoninis renginys, skirtas
V.Šimkui, J.Venckienė,
A.Račkauskaitė-Jocienė

Mokymo(si) aplinkos
įtaka mokinių motyvacijai
ir pasiekimų kaitai,
lapkričio mėn.
S.Aginskienė

Integruota tikybos ir
istorijos pamoka ,,Jėzus
Kristus – krikščionybės
pradininkas“, I.Patackas,
R.Drungėlienė
Raštingiausio mokinio
konkursas,
J.Venckienė

Teksto suvokimo
strategijų taikymas.
Sklandaus, taisyklingo
kalbėjimo ugdymas per
visų dalykų pamokas.
Naujos metodinės
literatūros apžvalga
Pasiruošimas
konferencijai

SAUSIS

Mano pamoka: uždavinys
– vertinimas- metodaigrįžtamasis ryšys,
matematikos, kalbų,
socialinių, gamtos mokslų
mokytojai
Naujos metodinės
literatūros apžvalga

Rajoninė konferencija
,,Edukacinių aplinkų
įtaka mokinių
mokymosi motyvacijai
ir mokinių paţangai“
Atvira fizikos pamoka,
S.RamanauskytėDrungilienė

Meninio skaitymo
konkursas,
J.Venckienė
Mokėjimo mokytis
kompetencijos lygis ir
kaita, vasario mėn.,
J.Venckienė,
D.Barauskaitė,

S. RamanauskytėDrungilienė

Atvira IT pamoka,
V.Zavadskis

VASARIS

,,Kaip aš mokau mokytis,
pažinti ir įrodyti
pažangą“, sėkmingiausių
metodų pristatymas
Naujos metodinės
literatūros apžvalga

KOVAS

Pasiruošimas PUPP:
ankstesnių metų
pasiekimų grįžtamoji
analizė, 10 kl. mokinių
rengimas PUPP
Mano pamoka: uždavinys
– vertinimas- metodaigrįžtamasis ryšys: menų,
dorinio ugdymo,
technologijų, IT
mokytojai

BALANDIS

Mokymo(si)
bendradarbiauti sėkmės ir
problemos, kiekvienas gr.
narys.
Asmeninės ir socialinės
raidos stebėjimas ir

Rašto ir knygos reikšmė.
M.Mažvydo asmenybė.
Integruota lietuvių k. ir
istorijos pamoka.,
J. Venckienė,
R.Drungilienė
Atvira geografijos
pamoka, I.Zalepūgienė
Atvira integruota
muzikos ir anglų k.
pamoka. J.Mickevičienė,
I.Kučinskienė
Atvira anglų k. pamoka
,,Mano abėcėlė“,
E.Norvaišaitė
Atvira chemijos ir
biologijos pamoka,
L.Dukauskienė,
R.Paliulienė
Atvira lietuvių k. pamoka
5 kl.., L.Norkutė
Atvira vokiečių k.
pamoka, S.Aginskienė

Susitikimas su Liolių
pagrindinės mokyklos
metodine grupe,
S.Aginskienė, R.Paliulienė

fiksavimas, kiekvienas gr.
narys.
Naujos metodinės
literatūros apžvalga
GEGUŢĖ

Metodinių priemonių
įsigijimo ir vadovėlių
prioritetų aptarimas ir
užsakymas.

Atvira kūno kultūros
pamoka

Kolegialusis ryšys
(aptarimas ir vertinimas).

Nacionalinių tėestų
rezultatų apžvalga ir
analizė..
BIRŢELIS

Apskritas stalas
Mokytojo veiklos
vertinimas ir
įsivertinimas, visi grupės
nariai.

Projekto Hans Hase
pristatymas tėvams

Metodinės grupės pirmininkė
Rama Paliulienė
Suderinta: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salomėja Aginskienė

Asmeninės ir socialinės
kompetencijos kaita ir
fiksavimas, gegužės mėn.,
S.Andrulienė, A.Andrulis,
J.Mickevičienė, L.
Norkutė,
R.Tamašauskienė

