DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS 5-8 KLASIŲ
MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
I. TIKSLAI
1. Tikslai:
1.1. gerinti ugdymo(si) kokybę;
1.2. kelti mokinių mokymosi motyvaciją;
1.3. siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.
II. UŽDAVINIAI
2. Uždaviniai:
2.1. tobulinti pamoką:
2.1.1. individualizuojant, diferencijuojant, integruojant ugdymo turinį;
2.1.2. taikant inovatyvius mokymo metodus;
2.1.3. naudojant informacines technologijas;
2.2. kurti psichologiškai saugią ir sveiką ugdymo aplinką;
2.3. aktyviai bendradarbiauti su tėvais;
2.4. organizuoti netradicinio ugdymo dienas (n. u. d.), renginius, akcijas, kurti ir
vykdyti projektus, dalyvauti konkursuose, olimpiadose;
2.5. aktyvinti prevencinę veiklą;
2.6. skatinti mokytojų dalyvavimą seminaruose, kūrybiškumą, atvirumą naujovėms ir
kaitai, bendravimą ir bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene;
2.7. nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus;
2.8. vesti atviras pamokas;
2.9. gilinti mokinių žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti
sveikos gyvensenos įpročius;
2.10. atlikti tiriamuosius darbus gamtos mokslų pamokose;
2.11. vykdyti pedagogų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija.
III. VEIKLOS PLANAS
Mėnuo
1
Spalis

Tema
2
1. Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje.
2. Chemijos atvira pamoka 8 klasėje.
3. Gamtos ir žmogaus atvira pamoka 5 klasėje.
4. Pirmosios pagalbos mokymai.

Gruodis

5. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos.
6. Rekomendacijos mokyklai, kaip mokykla gali padėti
vaikui, kurio mama ar tėtis girtauja?
7. Lietuvių kalbos ir literatūros atvira pamoka 5
klasėje.
8. Matematikos atvira pamoka 6 klasėje.
9. Emociniai mokinių poreikiai.
10.Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos.

Atsakingas
3
S. Muzikevičienė,
D. Mačionienė, K. Uteševa,
dalykų mokytojai
G. Kalesnykaitė
J. Kleponienė
Sveikatos priežiūros
specialistė V. Žadeikienė
Dalykų mokytojai
Vyresnioji socialinė
pedagogė K. Uteševa
S. Muzikevičienė
B. Bendorienė
Psichologės asistentė
J. Grušauskienė
Dalykų mokytojai

1
Vasaris

Balandis

2
11. Inovatyvių mokymo(si) metodų reikšmė mokinio
pažangos tobulėjime.
12. IT naudojimas istorijos pamokose.
13. Klasės auklėtojo darbas su tėvais (tėvų pedagoginis
švietimas taikant įvairias formas).
14. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos.
15. Sveikatos ugdymas mokykloje.
16. Tiriamieji darbai gamtos mokslų pamokose.
17. Patyčių, smurto, anoniminės apklausos rezultatų
pristatymas ir aptarimas.

Birželis

18. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos
19. Profesinio orientavimo veiklos ataskaita.
20. Prevencinio darbo mokykloje apžvalga.

3
K. Baliutis
V. Palubinskienė
Dalykų mokytojai
Dalykų mokytojai
Sveikatos priežiūros
specialistė V. Žadeikienė,
J. Kleponienė
D. Bartainienė,
J. Kleponienė
Vyresnioji socialinė
pedagogė
K. Uteševa
Dalykų mokytojai
V. Palubinskienė
J. Kleponienė
D. Jarmalienė, K.Uteševa
vaiko gerovės komisija
Dalykų mokytojai,
D. Jarmalienė
Dalykų mokytojai,
A. Trikšienė

21. Netradicinio ugdymo dienų planavimas 2017-2018
m. m.
22. Dalykų mokytojų bendradarbiavimas su
ketvirtoje klasėje dirbančiu mokytoju ir susipažinimas
su mokiniais.
Rugpjūtis 23. Metodinės grupės veiklos ataskaita už 2017- 2018
J. Kleponienė
m. m.
24. Metodinės grupės veiklos plano 2018-2019
Metodinės grupės
m.m. pristatymas, aptarimas ir teikimas tvirtinimui.
pirmininkas
25. Mokomųjų dalykų ilgalaikių, klasių auklėtojų
Dalykų mokytojai,
planų bei neformaliojo ugdymo programų 2018-2019
klasių auklėtojai,
m. m. aprobavimas, teikimas derinimui ir tvirtinimui.
būrelių vadovai
26. Metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus
J. Kleponienė
rinkimai.
Pastaba. Metodinės grupės pirmininkas pasilieka teisę esant reikalui keisti ar papildyti planą.
_______________________

Parengė: Jūratė Kleponienė biologijos vyresnioji mokytoja, 5-8 klasių mokytojų metodinės grupės
pirmininkė

