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Mokytojų dalykinės ir metodinės kompetencijos tobulinimas, siekiant individualios
pažangos
Ugdymo turinio tobulinimas.
METODINIO DARBO UŽDAVINIAI





Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Organizuoti seminarus, vesti atviras pamokas, rengti olimpiadas, metodines dienas tėvams
ir mokytojams.
Sudaryti sąlygas mokiniams konsultuotis pertraukų metu ir po pamokų.
Gerosios patirties sklaida.
Veikla
Metodinės tarybos veiklos planas (tikslai ir
uždaviniai). Metodinių grupių veiklos
planų aptarimas.
ŠMM,
savivaldybės
administracijos
švietimo
skyriaus ir ŠC nutarimų,
įsakymų,
metodinių
rekomendacijų
metodinio darbo tobulinimui nagrinėjimas
ir aptarimas
Ugdymo programų, ilgalaikių teminių
planų analizavimas. (per el. dienyną)
Dalyvauti IT projekte ,,Bebras“
Organizuoti dalykines olimpiadas
(pagal atskirą grafiką).
Dalyvauti kalbų ir gamtamokslio ugdymo
,,Kengūros“ projektuose

Atsakingi asmenys
Angelina Jucikienė

Vykdymo
laikas
Rugsėjis

Angelina Jucikienė

Nuolat

Angelina Jucikienė

Rugsėjis

L. Norkaitienė
M. Vaitiekūnienė
Z. Jarašūnienė
A.Jucikienė
M. Vaitiekūnienė
Z.Jarašūnienė
Vesti integruotas pamokas, skatinant Dalykų mokytojai
mokymosi motyvaciją ir naudojant IKT
Aptarti mokytojų,
pageidaujančių Angelina Jucikienė
atestuotis, pedagoginę metodinę veiklą.
Analizuoti
5 - 10 klasių ugdymo Metodinė taryba
programas ir namų darbų krūvius, aptarti
klasių
vadovų
metodinės
grupės
posėdžiuose.
Dalyvauti projekte ,,Saugaus interneto L. Norkaitienė
mėnuo“
Analizuoti pedagoginės pagalbos teikimą G. Zdanavičienė
spec.
poreikių
mokiniams,
teikti V. Krikščionaitienė
pasiūlymus, sudarant individualizuotas ir R. Izokaitienė
pritaikytas programas.

Spalis
lapkričio –
balandžio mėn.
Kai bus
paskelbta
Mokslo metų
bėgyje
Pagal poreikį
2-3 kartus per
pusmetį .

Vasaris
Rugsėjis
Sausis

12.
13.
14.

15.
16.

Organizuoti
ir analizuoti kontrolines
patikras 4 ir 10 klasėse.
Mokytojų atvirų pamokų vedimas, kolegų
pamokų stebėjimas ir aptarimas.
Konsultuoti
mokytojus
įvairiais
metodiniais klausimai, teikti naujausią
metodinę informaciją, literatūrą.
Organizuoti
seminarus
mokytojams,
pasikviečiant lektorius į mokyklą.
Skatinti mokytojus dalyvauti seminaruose
švietimo centruose, gautą medžiagą
perteikti kolegoms. Seminarų sklaida .

Metodinės tarybos pirmininkė

A.Jucikienė

Kovobalandžio mėn.

A.Jucikienė

Nuolat

M - klos vadovai

Pagal galimybę

Metodinių grupių
pirmininkai

Nuolat

Angelina Jucikienė

