KELMĖS R. VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KALBŲ, SOCIALINIŲ MOKSLŲ, MENŲ
METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
2017-2018 M.M.
TIKSLAS: Gerinti mokymosi kokybę, skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalinimąsi metodine 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

Posėdis
1. Ilgalaikių
planų,
pasirenkamųjų
dalykų,
neformaliojo
švietimo
programų
aprobavimas
2. Veiklos plano
2017-2018 m.m.
sudarymas .
.

SPALIS

Dalyvavimas Konstitucijos egzamine
Posėdis
1.Standartizuotų Mokyt. R.Drungėlienė
testų analizė ir

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

Etwinning -vokiečių
kalbos projektas“ Ich
und meine Mama

Kolegialusis ryšys.
,, Kolega pas kolegą“

rezultatų
panaudojimas.
2. Diagnostinių
testų analizė ir
rezultatų
panaudojimas.

Ekonomikos ir 1 klasės integruota
pamoka. S.Andrulienė

lernen Deutsch“
S.Aginskienė
Savaitė „ O kaip
vokiškai?“
5 klasės mokinių
skaitymo
varžybos.S.Andrulienė,
O.Kuličauskienė

.

LAPKRITIS
.Atvira istorijos ir tikybos pamoka
„Vienuolynų vaidmuo viduramžiais“
R.Drungėlienė ir I.Patackas

Posėdis:
1. Vertinimas/
Įsivertinimas.
Duomenų apie
mokinių
pasiekimus ir
pažangą
panaudojimas,
grįžtamojo
ryšio, vertinimo
ir mokymo
įsivertinti
tiesioginę sąsaja
su pamokos
uždaviniu,
kiekvienas gr.
narys;
2. Mokymosi

Asmeninės pažangos stebėsena, fiksavimas
ir duomenų panaudojimas tolesniam
mokymuisi.Visi met.gr.nariai
Atvira anglų k. pamoka, I.Kučinskienė

Lankstinuko parengimas
tėvams. „ Skaitymo nauda“
S.Andrulienė.O.Kuličauskienė

Atvira integruota dailės ir lietuvių kalbos
pamoka apie sakmes.R.Kondrotienė ir
A.Jocienė
GRUODIS

Susitikimas su
Šaukėnų gimnazijos
metodinėmis
grupėmis
.R.Drungėlienė

Dailyraščio konkursas
O.Kuličauskienė.
R.Kondrotienė

diferencijavimas
pamokoje,
kiekvienas gr.
narys.
Meninio skaitymo
konkursas,
O.Kuličauskienė
R.Kondrotienė

SAUSIS

VASARIS

1.Tradicinių ir
netradicinių
metodų dermė
pamokoje,
kiekvienas gr.
narys.

Atvira lietuvių kalbos ir muzikos pamoka.
,,Literatūrinė pasaka- tradicinių vertybių
,,Amatų mugė“
perteikėja“.O.Kuličauskienė.J.Mickevičienė A. Račkauskaitė –
S.Geda – poetas, lietuvių kultūros
Jocienė,
veikėjas.Pamoka 5 klasei bibliotekoje.O.
.Kuličauskienė ir S.Andrulienė

2. Pamokos
edukacinės
aplinkos
kūrimas,
mokymo
priemonių
taikymas,
kiekvienas gr.
narys.
Teatrinių elementų panaudojimas ugdymo
procese, .O.Kuličauskienė

KOVAS
Pagalba
mokiniams.
Gabiųjų
mokinių
pasiekimai.

Poezijos pavasarėlio
organizavimas ,Visi
metodinės gr. nariai

BALANDIS Posėdis
1.Mokymo(si)
bendradarbiauti
sėkmės ir
problemos,
kiekvienas gr.
narys.
2.Asmeninės ir
socialinės raidos
stebėjimas ir
fiksavimas,
kiekvienas gr.
narys.

Atvira anglų k.pamoka
Mokyt. L Pužaitienė.

GEGUŢĖ

Apskritas stalas

Atvira vokiečių kalbos pamoka ,, Aktyvieji
mokymo(si) metodai vokiečių k. psmokoje

Mokytojo veiklos vertinimas ir įsivertinimas,
visi grupės nariai.

‘

Dalyvavimas Naisių
vasaros projekte „
Vaikų Velykėlės“Visi
metodinės gr.nariai

Edukacinė programa
apie Vaiguvos kraštą..
Visi grupės nariai

Atmintinė (lankstinukas,
skrajutė) ,, Svarbiausios anglų
kalbos taisyklės“ pradinėms
klasėms (2-4kl.).

Kolegialusis ryšys
(aptarimas ir
vertinimas).

BIRŢELIS

Metodinės grupės pirmininkė lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Suderinta: direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Odeta Kuličauskienė
Salomėja Aginskien

