VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KALBŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M. M.
TIKSLAS – Tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją
patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškimą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.
UŽDAVINIAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tobulinti pamokos vadybą, planavimą ir organizavimą.
Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą ir kolegialų mokymąsi.
Siekti mokytojų kokybiškos veiklos ir savo darbo įsivertinimo.
Gerinti mokinių pasiekimų lygį: nagrinėti ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus.
Taikyti ugdymo strategijas, optimaliai tenkinančias mokinių poreikius.
Kurti pozityvias edukacines aplinkas.

Mėnuo

Organizacinė veikla

Patirties sklaida
(atviros pamokos,
diskusijos ir kt.)

Rugsėjis

2019-2020 m. m.
metodinės grupės veiklos
plano rengimas.
Ilgalaikių mokomųjų
dalykų planų, neformaliojo
švietimo programų
aptarimas, suderinimas,
aprobavimas.
(S. Andrulienė)
Kvalifikacijos tobulinimo
poreikių aptarimas.
(S.Aginskienė)

Atvira anglų kalbos
pamoka 3 klasei
„Savaitės dienos“.
(E. Norvaišaitė)

Spalis

Edukacinių aplinkų

Interaktyvi anglų
kalbos pamoka Šiaulių
savivaldybės viešosios
bibliotekos „Saulės“
filiale, Uţsienio kalbų

Parodų, konkursų,
olimpiadų
organizavimas,
projektų pristatymas
„Tyrėjų naktis“:
netradicinės lietuvių
literatūros, istorijos ir
muzikos pamokos.
(J. Venckienė,
R. Drungėlienė,
J.Mickevičienė)

Bendradarbiavimas,
edukacinės išvykos

Tarptautinė anglų
kalbos olimpiada
„KINGS.LT“.

Dalyvavimas
respublikiniame
etnokultūriniame
konkurse „Eina
saulelė aplinkui

Respublikinis

Metodinė tiriamoji
veikla, gerosios
patirties leidiniai,
straipsniai

Kolegialusis ryšys
,,Kolega pas kolegą“
(rugsėjis – balandis)

Diagnostinių testų
analizė ir
panaudojimas.

kūrimas „Pamoka kitaip“:
inovatyvūs ugdymo(si)
metodai.
(I.Kučinskienė)

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vertinimas, įsivertinimas.
Duomenų apie mokinių
pasiekimus ir paţangą
panaudojimas, grįţtamojo
ryšio, vertinimo ir
mokymo įsivertinti
tiesioginė sąsaja su
pamokos uţdaviniu.
(S.Aginskienė)
Vadovėlių ir mokymo
priemonių poreikio
svarstymas.
(S.Andrulienė)
Patirties mainai “Kolega-

mokymosi centre
„Eurotalk“.
(I. Kučinskienė)
Ugdymo karjerai,
sveikatos ir lytiškumo
bei rengimo šeimai
programų
integravimas.
(I.Kučinskienė)
Atvira integruota
istorijos ir tikybos
pamoka 8 klasei
„Dievo vardu.
Kryţiaus ţygiai“.
(R. Drungėlienė,
I. Patackas)

olimpinio ugdymo
projektas „Olimpinė
savaitė 2019:
netradicinės sporto
šakos“: integruotos
pamokos olimpine
tematika.
(S.Andrulienė)

dangų“.
(J.Venckienė)

Konkursas „Olympis
Metodinė diena
2019 - Rudens sesija“. Šaukėnų Vlado
(I. Zalepūgienė)
Pūtvio-Putvinskio
gimnazijoje: apskrito
stalo diskusija
“Pamokos
įsivertinimo ir
vertinimo
organizavimas ”.
(R. Drungėlienė)
Atvira dailės pamoka 7 Tarptautinis
klasei „Kaligrafija“.
sakralinės muzikos
(A.Račkauskaitėkonkursas „Skrisk,
Jocienė)
giesmele“.
(J.Mickevičienė)

Atvira vokiečių kalbos
pamoka 7 klasei „Fit
in Deutsch“.
(S. Aginskienė)

Meninio skaitymo
konkursas. Diktanto
konkursas.
(J.Venckienė)
Dalykinės olimpiados
mokykloje.
(Visi grupės nariai)
Socialinių mokslų
„Ţynio“ konkursas.

Vasaris

Kovas

Balandis

kolegai”: mokymosi
diferencijavimas ir
individualizavimas
pamokoje, bendrųjų
kompetencijų ugdymas.
(Visi grupės nariai)
Ugdymo(si) strategijos
optimaliai tenkinant
mokinių poreikius:
edukacinės aplinkos
kūrimas, metodų ir
mokymo priemonių
taikymas. Patirtinis
mokymas(is).
(Visi grupės nariai).
Pamokos įsivertinimo
patirtys: pamokos vadybos
sėkmės ir problemos.
(Visi grupės nariai)

(R. Drungėlienė)

Rusų kalbos
mokymo(si)
priemonės
pristatymas.
(L. Norkutė)

Atvira integruota
lietuvių literatūros ir
istorijos pamoka 7
klasei „Laisvės idėjos
poezijoje“.
(R. Drungėlienė,
J. Venckienė)

Konkursas „Olympis
2019 - Pavasario
sesija“.
(J. Venckienė)

Atvira integruota
lietuvių ir vokiečių
kalbos pamoka 7
klasei „Tradicijos ir
papročiai“.
(S.Aginskienė,
J.Venckienė)
Metodinė diena su
Tytuvėnų gimnazijos
ir Elvyravos
parindinės mokyklos
mokytojais
„Pamokos studija“.
(L. Norkutė)

NMPP

Geguţė

Asmeninės ir socialinės
raidos stebėjimas ir
fiksavimas.
(L.Norkutė)

Birţelis

Metų veiklos
įsivertinimas. Gairės
kitiems mokslo metams.
(S. Andrulienė)

Istorijos, geografijos ir
ugdymo karjerai
pamoka 10 klasėje
„Europos Sąjunga
šiandien“.
(R. Drungėlienė,
I. Zalepūgienė,
S. Andrulienė)

Gabiųjų mokinių
tiriamųjų, projektinių
darbų pristatymas.
(S.Andrulienė)

Diagnostinių testų
analizė ir rezultatų
įvertinimas.

Bendrųjų
kompetencijų
ugdymas naudojantis
„Kultūros paso“
teikiamomis
galimybėmis.

Metodinės grupės pirmininkė vyresn. ekonomikos mokytoja S. Andrulienė _______________
Kuruojantis vadovas direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salom4ja Aginskienė _______________

PUPP rezultatų
analizė.

