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5-8 KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M.
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 aktyvius mokymo metodus, vieningus reikalavimus mokinių elgesiui ir
pasiruošimui pamokai;
2.1.3. naudojant informacines technologijas;
2.2. vykdyti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą;
2.3. gerinti lankomumą, aktyviau bendradarbiaujant 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. skatinti mokinius skaityti knygas.
III. VEIKLOS PLANAS
Mėnuo
1
Spalis

Gruodis

Tema
2
1. Penktokų adaptacija dalykinėje sistemoje.

Atsakingas
3
B. Bendorienė,
B. Giedraitienė, K. Uteševa,
dalykų mokytojai
2. Vieningi reikalavimai mokinių elgesiui ir Pradinio ugdymo ir dalykų
pasiruošimui pamokai.
mokytojai
3. Atvira tikybos pamoka ,,Stereotipai ir tolerancija: I. Dovidauskienė
kaip veikia mūsų tarpusavio santykius“.
4. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida. Dalykų mokytojai
Švietimo naujienos.
5. Mokytojų ir mokinių bendravimo aspektai, Psichologė asistentė
problemos bei jų sprendimo būdai.
J. Grušauskienė
6. Informacinių technologijų taikymas geografijos E. Kibirkštytė
pamokose.

1

Vasaris

Balandis

Birželis

2
7. Prevencinė programa ,,Linas“.
8. Aktyvūs mokymo metodai anglų kalbos
pamokose.
9. Tikybos atvira pamoka ,,Ar dievas trokšta
gyvenimo?“
10. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos.
11. Darbas pagal atnaujintas lietuvių kalbos ir
literatūros programas.
12. Gimtojo kaimo istorijos atspindžiai istorijos
pamokose.
13. Mokinių pamokų lankomumas ir vėlavimai į
pamokas.
14. Vaikų skaitymo skatinimas šiandien ir rytoj.
15. Klasės auklėtojo darbas su tėvais (tėvų
pedagoginis švietimas taikant įvairias formas).
16. Mokomųjų dalykų integracija matematikos
pamokose penktoje klasėje.
17. Anoniminės anketinės apklausos ,,Patyčių
paplitimo mastas Viečiūnų pagrindinėje mokykloje‘‘
pristatymas.
18. Seminarų, kursų, projektų medžiagos sklaida.
Švietimo naujienos
19. Profesinio orientavimo veiklos ataskaita.
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K. Uteševa
T. Rundia
I.Dovidauskienė
Dalykų mokytojai
S. Muzikevičienė
V. Palubinskienė
D. Jarmalienė, dalykų
mokytojai
A. Vitkauskė
Klasių auklėtojai
B. Bendorienė
K. Uteševa,
Psichologė asistentė
J. Grušauskienė
Dalykų mokytojai

S. Muzikevičienė,
J. Kleponienė
20. Prevencinio darbo mokykloje apžvalga.
D. Jarmalienė,
vaiko gerovės komisija
21. Netradicinio ugdymo dienų planavimas 2017- Dalykų mokytojai,
2018 m. m.
D. Jarmalienė
18. Dalykų mokytojų bendradarbiavimas su Dalykų mokytojai,
ketvirtoje klasėje dirbančiu mokytoju ir susipažinimas D. Mačionienė
su mokiniais.
Rugpjūtis
19. 2016-2017 m. m. metodinės grupės veiklos J. Kleponienė
ataskaita.
20. Metodinės grupės veiklos plano 2017-2018 Metodinės grupės
m.m. pristatymas, aptarimas ir teikimas tvirtinimui.
pirmininkas
21. Mokomųjų dalykų ilgalaikių, klasių auklėtojų Dalykų mokytojai,
planų bei neformaliojo ugdymo programų 2017-2018 klasių auklėtojai,
m. m. aprobavimas, teikimas derinimui ir tvirtinimui.
būrelių vadovai
22. Metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus J. Kleponienė
rinkimai.

_____________________________
Parengė
Jūratė Kleponienė

