KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS GAMTAMOKSLINĖS METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS
2016-2017 M.M.
TIKSLAS: Gerinti mokymo(si) kokybę, skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalinimąsi metodine ir praktine patirtimi.
UŢDAVINIAI: 1. Tobulinti mokytojo veiklos planavimą.
2. Tobulinti kiekvieno mokinio paţangos ir pasiekimų rezultatų panaudojimą, siekiant geresnių rezultatų.
3. Taikant įvairias mokytojų bendradarbiavimo formas gerinti tradicinių ir netradicinių taikymą metodų ir
mokymą(si )bendradarbiaujant.
4. Skatinti mokytojus skleisti gerąją patirtį.
Mėnuo

Organizacinė veikla
(Atsakingas)

RUGSĖJIS

Posėdis:
-ilgalaikių planų,
pasirenkamųjų dalykų,
neformaliojo švietimo
programų aprobavimas,
Z.Mozuraitis ;
- veiklos plano 20162017 m.m. sudarymas,
aptarimas, grupės nariai
- mokyklos veiklos
kokybės išorės
ataskaitos analizė,
grupės nariai
Posėdis
-Uždavinio
formulavimas;
- Vertinimas pamokoje
-„Pradinio, pagrindinio

SPALIS

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

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

Gamtosauginės mokyklos
veiklų organizavimas
Visus mokslo metus.
Akcija ,, Pasodink tulpę-

Bendradarbiavimas,
edukacinės išvykos
(Atsakingas)

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

Dalyvauti seminaruose,
kvalifikaciniuose
kursuose, pasidalyti
pedagoginėmis
naujovėmis, skleisti
gerąją patirtį metodinėje
grupėje,
2016-2017 m.m. pagal
mokyklos pasirinktas
kvalifikacijos
tobulinimo kryptis

Atvirų pamokų patirtį ,
išvadas patalpinti mokyklos
svetainėje, rajono spaudoje,
supažindinti mokyklos
bendruomenę, informaciją
siųsti į Informacinį leidinį.

Kolegialusis ryšys
(spalio- gegužės mėn.)

papuošk mokyklos
aplinką“

ir vidurinio ugdymo
programų aprašo“
aptarimas;
- diagnostinių ir
standartizuotų testų
analizė
LAPKRITIS

GRUODIS

SAUSIS

Posėdis:
-Duomenų apie mokinių
pasiekimus ir pažangą
panaudojimas,
kiekvienas gr. narys;
- Mokymosi stilių ir
metodų dermė mano
pamokoje,
diferencijavimas
pamokoje, kiekvienas
gr. narys.

Atvira kūno kultūros
pamoka ir jos aptarimas,
A. Andrulis

Išvyka į parodą ,,Mokykla
2016“.
(kartu su kt. metodinėmis
gr.).

Atvira fizikos pamoka ir jos
aptarimas, Z. Mozuraitis

Atvira IT pamoka ir jos
aptarimas, V.Zavadskis

Išvyka į Kražantės
progimnaziją pasidalinant
gerąja metodinės veiklos
patirtimi, Z.Mozuraitis

Apskritas stalas
Mano sėkmingiausieji
metodai

Dalykinės olimpiados
mokykloje. dalykų
mokytojai.

VASARIS

,,Amatų mugė“,
V.Andriuška

KOVAS

Netradicinio ugdymo
diena-konferencija
,, Žemės diena“, visi
grupės nariai, metodinė

Mokinių mokymosi stilių
tyrimas ( kartu su kt.
metodinėmis gr.),
lankstinuko parengimas
mokytojams.

Integruotos pamokos eigą,
išvadas patalpinti mokyklos
svetainėje, rajono spaudoje,
supažindinti mokyklos

bendruomenę.

taryba
BALANDIS

Posėdis
-Mokymo
bendradarbiauti sėkmės
ir problemos, kiekvienas
gr. narys.

Atvira integruota
biologijos-chemijos
pamoka,, Anglies
dioksidas‘ ir jos aptarimas“
R.Paliulienė,
L.Dukauskienė

-Asmeninės ir socialinės
raidos stebėjimas ir
fiksavimas, kiekvienas
gr. narys.

Atvira integruota
matematikos ir technologijų
pamoką
,, Erdvinių kūnų gamyba“
D.Barauskaitė,
V.Andriuška

GEGUŢĖ

Gamtos mokslų ir
matematikos dienos 7 ir 8
klasėje organizavimas
žaliojoje erdvėje, atsakingi
gamtos mokslų ir
matematikos mokytojai

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

Pasiruošimas metodinei
konferencijai ,, Sėkminga
pamoka‘
BIRŢELIS

Baigiamoji
konferencija ,,
Sėkminga pamoka“

Metodinės grupės pirmininkas fizikos vyr. mokytojas
Suderinta: Direktorė

Zigmas Mozuraitis
Salomėja Aginskienė

