KELMĖS RAJONO VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
PLANAS
2017-2018 M.M.

TIKSLAI:
Plėtoti pradinių klasių mokytojų metodinį ir praktinį bendradarbiavimą, gerosios darbo patirties sklaidą, organizuojant ugdymo turinį ir jį
įgyvendinant, koncentruojant dėmesį į mokymo(-si) nuostatų ir būdų tobulinimą bei vertybių, elgesio normų ir principų, pilietiškumo ugdymą, pamokos
tobulinimą.
UŢDAVINIAI:
dalintis gerąja patirtimi, taikyti įgytas žinias praktikoje;
kurti bei tobulinti edukacines aplinkas siekiant kiekvieno mokinio maksimalios pažangos;
teikti metodinę pagalbą, bendradarbiauti diegiant aktyvius mokymo metodus, skatinančius mokinius į(si)vertinti pažangą, tobulinant užduočių
personalizavimą ir diferencijavimą.
Mėnuo

Organizacinė veikla
(Atsakingas)

RUGSĖJIS

1-4 klasių, ilgalaikių
planų, neformaliojo
švietimo, ikimokyklinio
ugdymo grupės planų
suderinimas.
D.Barauskienė

SPALIS

2 ir 4 kl. nacionalinių
testų analizė. Peržiūrėti,

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

Gerosios patirties sklaida
iš seminarų ir savišvieta,
mokslo metų eigoje.
Pradinių klasių

Parodų, konkursų,
olimpiadų
organizavimas, projektų
pristatymas
(Atsakingas)
Tyrėjo diena. Pradinių
klasių mokytojos ir
ikimokyklinės auklėtoja.

Sveikatiados stendas.
Veiklų pristatymas.

Bendradarbiavimas,
edukacinės išvykos
(Atsakingas)

Bendradarbiavimas su
Liolių pagrindinės
mokyklos, Kelmės
,,Kražantės“ progimnazijos
mokytojais .Mokslo metų
eigoje. Pradinių klasių
mokytojos.

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

Skaitytų straipsnių, knygų
aptarimas, dalijimasis
patirtimi.
Pradinių klasių mokytojos ir
ikimokyklinės grupės

išanalizuoti problemas,
R. Rutkauskienė
Individualios pagalbos
teikimas. Pažangos
vertinimo tobulinimas ir
aptarimas. (Pradinių
klasių mokytojos)
.Ikimokyklinio ugdymo
grupės vaikų pasiekimų
vertinimas,vertinimo
analizė.
(A. Valužienė).
LAPKRITIS Kiek vaikas mokosi
pamokoje? Mokytis iš
mokymosi veiklos.
Pradinių klasių
mokytojos.
Metodinės prevencinių
programų medžiagos
pristatymas
A. Valužienė,
R.Rutkauskienė

GRUODIS

SAUSIS

Kaip sukurti mokymosi
sėkmę? Kaip įveikti
sunkumus?
D. Barauskienė
Pamoka šiandien. Kaip ją
tobuliname?
(diferencijavimas,
grįžtamasis ryšys, darbas
su gabiaisiais mokiniais
mokymo priemonių

auklėtoja, per visus metus.

mokytojos ir
ikimokyklinės grupės
auklėtoja .
Tėvų diena. ,,Kartu su
tėčiu ir mama“.

Atvirų pamokų vedimas
ir jų aptarimas.
Kiekviena mokytoja veda
po 1 atvirą pamoką.
Ikimokyklinės grupės
auklėtoja veda 1-2
atviras veiklas.

Tolesnis kolegialaus
ryšio
,, Kolega pas kolegą“
taikymas, pradinių klasių
mokytojos ir
ikimokyklinio ugdymo

Straipsniai apie vykusius
renginius. Mokslo metų eigoje.
D. Barauskienė.

Tiriamoji veikla. Saugi
aplinka, ar ji visiems saugi?
D.Barauskienė, soc. pedagogė
L. Žilienė

Olimpinė diena. Pradinių
klasių mokytojos ir
ikimokyklinės grupės
auklėtoja.

Dalyvavimas rajoninėje
matematikos olimpiadoje.
3-4 klasių mokytojos.
Dalyvavimas rajoniniame
diktanto rašymo
konkurse. 4 klasės

Bendradarbiavimas su
Liolių pagrindinės
mokyklos, Kelmės
,,Kražantės“ progimnazijos
mokytojais .Mokslo metų

parinkimas, tikslingas
naudojimas pamokose,
pamokos edukacinės
aplinkos sukūrimą., ).
Pradinių klasių
mokytojos.

auklėtoja

mokytoja.
Dailaus rašto konkursas.
Pradinių klasių
mokytojos.

.

VASARIS

Grįžtamojo ryšio,
vertinimo ir mokymo
įsivertinti tiesioginę
sąsaja su pamokos
uždaviniu.
1 – 4 kl. mokytojos

Skaitovų konkursas. R.
Rutkauskienė.

KOVAS

Tiriamosios veiklos
aptarimas ir pristatymas
tėvams.
D. Barauskienė.

Respublikinis
matematikos konkursas
„Kengūra“. Pradinių
klasių mokytojos.

Išbandytų naujų
aktyvaus mokymo(-si)
metodų aptarimas. R.
Ramanauskienė

Sveikatiados projekto
pristatymas.

Mokymo priemonių
užsakymas.

Pažintinės edukacinės
ekskursijos mokslo metų
eigoje. Pradinių klasių
mokytojos.

BALANDIS
GEGUŢĖ

2 ir 4 kl. mokinių
nacionalinių testų

eigoje. Pradinių klasių
mokytojos.

pasiekimų aptarimas.
R. Rutkauskienė,
R.Ramanauskienė
BIRŢELIS

Metų veiklos aptarimas,
įsivertinimas. Pradinių
klasių mokytojos ir
ikimokyklinės grupės
auklėtoja

Metodinės grupės pirmininkė: Danguolė Barauskienė
Suderinta: Direktoriau pavaduotoja ugdymuo Salomėja Aginskienė

