BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA
GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
2018 – 2019 mokslo metams
Prioritetai:
1. Mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas;
2. Vertybinių nuostatų integravimas į mokinių ugdymą;
3. Saugios ugdymosi ir mokyklos emocinės aplinkos kūrimas;
4. Darbas su gabiais mokiniais.
Tikslai:
1. Užtikrinti aukštesnę ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą
2. Ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi
sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, patriotiškos visuomenės nario
bruožus. pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir
savarankiškam gyvenimui.
Uždaviniai:
1. Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos instrumentus, ugdyti mokėjimo
mokytis kompetenciją, siejant su tiriamaisiais darbais ir praktine veikla;
2. Formuoti palankią ugdymo(si) aplinką, skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą, lyderystę,
įgyvendinant patyčių prevencijos OPKUS ir SLURŠ programas, įtraukiant tėvus į
gimnazijos bendruomenės veiklą.
3. Skatinti mokytojus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios
patirties sklaidą;
Metodinės grupės nariai:
Aldona Jatulevičienė - biologijos mokytoja metodininkė,
Gintaras Trapikas - vyresnysis fizikos mokytojas,
Milda Raziūnė - vyresnysis chemijos mokytojas,
Vida Gaidelionienė vyresnioji matematikos ir IT mokytoja,
Zita Kumpelienė - vyresnioji fizikos mokytoja,
Rita Ivanauskienė – vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja,
Zita Janeliūkštytė - matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Veiklos turinys:

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Veiklos forma
1. POSĖDŽIAI
Metodinės grupės veiklos programos derinimas.
Dalyko ugdymo detaliųjų planų pateikimas
pritarimui;
neformaliojo ugdymo būrelių planų ir pritaikytų
programų pateikimas suderinimui;
Pritaikytų bendrojo ugdymo programų aptarimas;
Pažangos stebėsena
Standartizuotų testų rezultatų analizė jų
panaudojimas mokymo efektyvumo didinimui
Prevencinių ir SLURŠ programų integravimas į
ugdymo procesą
Kvalifikacijos tobulinimo sklaida
Gamtos ir tiksliųjų mokslų nepamokinės dienos
organizavimas
PUP ir VBE, standartizuotų testų rezultatų analizė,
palyginimas, trūkumai.
Gama8 projekto vykdymo aptarimas
Penktokų ir naujai atvykusių mokinių adaptacija
dalykinėje sistemoje (problemos, rezultatai),
Diagnostiniai testai
Olimpiadų organizavimas
Gamtos mokslų raštingumo IT Bebras konkursų
organizavimas ir vykdymas
Seminarų Mini mokymai sklaida
Mokymo(si) priemonių atnaujinimas siekiant
mokinių pažangos gerinimo.
Kolegalaus ryšio naudojimas gimnazijos
bendruomenės telkimui
Gama8 projekto tolimesnė veikla

Inovatyvių metodų taikymas ir pritaikymas ugdyme
Diagnostinių testų ir bandomųjų egzaminų analizė
Pažangos stebėsenos aptarimas
5. kPasiektų rezultatų įtaka mokinių pažangai,
s mokymosi motyvacijos stiprinimui.
pMetodinės pagalbos „Kolega-kolegai“ aptarimas
eMokymo(si) priemonių atnaujinimas
d
i
6. Metodinio būrelio darbo rezultatų aptarimas.
Mokyklos prioritetų įgyvendinimo rezultatų
analizė.
4.

Periodiškumas

Atsakingas

Rugsėjo mėn.

Metodinės
grupės
pirmininkė

Spalio mėn

Grupės nariai

Gruodžio mėn.

Grupės nariai

Vasario mėn.

Metodinės
grupės
pirmininkė
Metodinės
grupės
pirmininkė

Balandžio mėn.

Birželio mėn

Metodinės
grupės
pirmininkė

2. METODINĖ VEIKLA
Kelti kvalifikaciją seminaruose, susitikimuose
posėdžiuose ir domėtis kvalifikacijos kėlimo
naujovėmis
8. Mokytojų dalijimasis įgyta darbo patirtimi.
Kvalifikacijos kėlimo renginių lankymas,
informacijos sklaida.
9. Medžiagos olimpiadoms, viktorinoms, renginiams
rengimas
10. Inovatyvių metodų taikymas ir pritaikymas ugdyme
7.

11. Mokytojų dalyvavimas metodiniuose renginiuose ir
dalijimasis gerąją patirtimi gimnazijoje ir už jos
ribų. Kompetencijų aplanko kūrimas „Ugdymo
sode“.
12. Dalyvavimas projektinėje veikloje.
13. Dalyvavimas projektiniuose darbuose,
konferencijose, olimpiadose, konkursuose
14. Analizuoti naujausią dalykinę – metodinę literatūrą.
Domėtis psichologinėmis ir pedagoginėmis
naujovėmis

Gamtos ir tiksliųjų ir mokslų metodinės grupės pirmininkė

Visus metus

Grupės nariai

Visus metus

Grupės nariai

Rugsėjis gruodis
Visus metus

Grupės nariai

Visus metus

Grupės nariai

Visus metus
Visus metus

Grupės nariai
Grupės nariai

Visus metus

Grupės nariai

Gruodžio mėn

Zita Janeliūkštytė

