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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIO
UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M.
I. TIKSLAI
1. Tikslai:
1.1. gerinti ugdymo(si) kokybę;
1.2. užtikrinti veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą ir siekti nuolatinio mokytojų
profesinės kompetencijos augimo.
II. UŽDAVINIAI
2. Uždaviniai:
2.1. tobulinti ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius poreikius;
2.2. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių;
2.3. nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas;
2.4. aktyvinti prevencinę veiklą;
2.5. skatinti mokytojų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;
2.6. vykdyti pedagogų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija;
2.7. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
III. VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1
1.

Data
2
Spalis

Veiklos turinys
3
1.1. Pranešimas „Pirmokų adaptacija”.
1.2. Pranešimas ,,Kaip išvengti patyčių“.
1.3. Diskusija: IKT panaudojimas pamokose.
1.4. Saugaus eismo akcijos ,,Apsaugok
mane” aptarimas.

2.

Lapkritis

1.5. Pokalbis- diskusija ,,Kaip sekasi įdiegti
naują mokinių pasiekimų vertinimo
simboliką ugdymo procese?“
1.6. Edukacinė išvyka su mokytojais ir
mokiniais į Naisius.
2.1. Atvira anglų kalbos pamoka 2 klasėje.

Organizatoriai
4
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
B. Giedraitienė ir psichologo asistentė
J. Grušauskienė.
Vyresnioji socialinė pedagogė
K. Uteševa.
Pradinio ugdymo mokytojos.
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
B. Giedraitienė ir pradinių klasių
mokytojos.
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
A. Trikšienė.
Pradinio ugdymo mokytojos.
Anglų kalbos mokytojas T. Rundia.

1

2

3.

Gruodis

4.

Vasaris

3
3.1. Pranešimas „Refleksija – savęs
įsivertinimas“.
3.2. N.u.d. ,, Kalėdinė popietė“ aptarimas.
3.3. Diskusija ,,Kaip padėti vaikui mokytis?
Ar reikalinga vaikui kontrolė?“.
3.4. Pranešimas ,,Pirmieji mokymo metai‘‘ .
Sėkmės ir nesėkmės”.
3.5. Pranešimas ,,Sklandus skaitymas – gero
mokymosi prielaida“.
3.6. Integruota lietuvių klb. ir dailės
pamoka ,,Kalėdinis atvirukas“ 4 klasėje.
(Gruodžio mėn., diena bus tikslinama).
4.1. Mokytojų sukurtų mokymosi priemonių
pristatymas ir aprobavimas.
4.2. Pranešimas ,,Stresas – jo valdymo
būdai“.
4.3. Pranešimas ,,Saugus internetas“.

4
Pradinio ugdymo mokytoja
D. Mačionienė.
Grupės dalyviai.
Metodinės grupės nariai.
Anglų kalbos mokytojas T. Rundia.
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
L. Petokaitienė.
Pradinio ugdymo mokytoja
D. Mačionienė.
Pradinio ugdymo mokytojos.

Mokyklos psichologo asistentė
J. Grušauskienė.
Vyresnioji socialinė pedagogė
K. Uteševa.
4.4. Pranešimas ,, Kaip išmokti vaiko meilės Vyresnioji spec. pedagogė
kalbą?“ (Pagal knygą Gary Chapman
L. Katčenkaitė.
,,Penkios vaikų meilės kalbos“.)
5.
Birželis
5.1. Ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.
Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
2016-2017 m. m. metodinės grupės veiklos A. Trikšienė.
apibendrinimas.
5.2. Netradicinio ugdymo dienų planavimas Pradinio ugdymo mokytojos,
2017-2018 m. m.
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
D. Jarmalienė.
5.3. Metodinės grupės veiklos plano –
Grupės dalyviai.
projekto 2017-2018 m.m. sudarymas.
5.4. Naujų mokymo priemonių aptarimas ir Bibliotekos vedėja A. Vitkauskė.
užsakymas.
6.
Rugpjūtis 6.1. Metodinės grupės veiklos plano 2017Metodinės grupės pirmininkė.
2018 m. m. papildymas, aptarimas ir
teikimas tvirtinimui.
6.2. Klasės auklėtojų veiklos planų 2017Pradinio ugdymo mokytojos.
2018 m.m. aptarimas ir teikimas
aprobavimui.
6.3.Neformaliojo ugdymo programų 2017Būrelių vadovai.
2018 m. m. teikimas aprobavimui.
6.4. Netradicinio ugdymo dienų plano 2017- Metodinės grupės nariai.
2018 m.m. pildymas ir teikimas
aprobavimui.
Pastaba. Metodinės grupės pirmininkas pasilieka teisę esant reikalui keisti ar papildyti planą.
_______________________
Parengė: Aušra Trikšienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų
metodinės grupės pirmininkė.

