BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA
GIMTOSIOS IR UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 m. m.

Prioritetai:
1.
2.
3.
4.

Mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas.
Vertybinių nuostatų integravimas į mokinių ugdymą.
Saugios ugdymosi ir mokyklos emocinės aplinkos kūrimas.
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.

2.

3.
4.

Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos instrumentus, atitinkančius gimtosios
kalbos ugdymo koncentrus, užsienio kalbų sritis, ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją, siejant
su tiriamaisiais darbais ir praktine veikla;
Formuoti palankią ugdymo(si) aplinką, skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą, lyderystę,
įgyvendinant patyčių prevencijos OPKUS ir SLURŠ programas, įtraukiant tėvus į gimnazijos
bendruomenės veiklą.
Skatinti mokytojus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties
sklaidą.
Tobulinti mokinių skaitymo, rašymo,kalbėjimo gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant teksto
suvokimui per kalbų pamokas, teikti pagalbą kitų dalykų mokytojams įgyvendinant vieningus
kalbos reikalavimus.

Grupės nariai:
Valė Lukoševičienė , lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, gimtosios ir užsienio
kalbų metodinės grupės pirmininkė.
Julija Greviškienė , lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Lida Vareikienė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Marytė Martinkevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė
Simona Stačkūnienė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Audronė Štirvydienė, anglų kalbos mokytoja
Lilija Satkevičiūtė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja
Vida Gaidelionienė, rusų kalbos mokytoja

Veiklos turinys
Eil.
Nr.

Veiklos forma

Data

Atsakingas asmuo

Laukiami rezultatai

Posėdžiai
1.

2.

1.1Veiklos programos
pristatymas.
1.2.Dalykų ilgalaikių
ugdymo planų pateikomas
pritarimui, neformaliojo
ugdymo būrelio programos
suderinimas.
1,3.Pritaikytų bendrojo
ugdymo programų
aptarimas.
1.4.Prevencinių uggdymo
karjerai, SLURŠ, OPKUS
programų integravimas į
ugdymo procesą.
1.5.Brandos egzaminų,
PUPP, NMPP ir užsienio
kalbų lygių nustatymo
rezultatų aptarimas.

Rugsėjis.

Metodinės grupės
pirmininkė.

Tikslingas metodinės
veiklos
organizavimas.

Visi mokytojai

V. Lukoševičienė, M.
Martinkevičienė, J.
Greviškienė, L.
Vareikienė,S.
Stačkūnienė, L.
Satkevičiūtė

2.1.Mokytojų patirtis
įgyvendinantOPKUS ir
Spalis
SLURŠ programas lietuvių
kalbos ir literatūros ir
užsienio kalbų pamokose.
2.2.Penktokų ir naujai
atvykusių mokinių
adaptacija lietuvių kalbos ir
literatūros ir užsienio kalbų
pamokose ,problemos,
rezultatai, pažangos
stebėsena siekiant mokinio
motyvacijos stiprinimo.

Visi grupės nariai.

V. Lukoševičienė, M.
Martinkevičienė

Gerinama socialinė ir
kultūrinė ugdymo(si)
aplinka gimnazijoje.
Pasiektų rezultatų
analizė, problemų
sprendimo būdų
aptarimas.

Pasidalijimas darbo
patirtimi.

Penktokų ir naujai
atvykusių mokinių
mokymo(si),
pasiekimų pažangos
gerinimas.

.
3.

3.1.Mokinių veiklos
pamokose
individualizavimo ir

Lapkritis

Visi metodinės grupės Pasidalijimas
nariai.
patirtimi.

užduočių diiferencijavimo
būdai, netodai.
3.2.Mokymosi priemonių
atnaujinimas, siekiant
mokinių pasiekimų
pažangos gerinimo.
3.3.Pasiruošimo
olimpiadoms aptarimas,
bandomųjų egzaminų
organizavimo aptarimas.

4.

5.

6.

4.1.Darbo su gabiaisiais
mokiniais būdai,
motyvacijos skatinimas
siekiant gerų rezultatų.
4.2.IT panaudojimo kalbų
pamokose galimybės,
būdai, ugdymo proceso
virtualioje aplinkoje
poveikis mokinių
pasiekimų pažangai.
4.3.Pasiruošimo kalbėjimo
įskaitai, PUPP dalies
žodžiu organizavimui
aptarimas.

Visi grupės nariai,
Tinkamas ugdymo
procseso
organizavimas.
Gabių mokinių
motyvacijos
skatinimas.

Pasidalijimas darbo
patirtimi.
Sausis/
vasaris

Visi grupės nariai.

Tinkamas ugdymo
proceso
organizavimas,
ugdant mokymosi
mokytis
kompetencijas.

5.1. Nepamokinės veiklos ,
skirtos Kalbų dienai,
organizavimas.
5.3.Pažangos matavimo ir
vertinimo patirtis.
5.3.Projekto „Bendrojo
ugdymo mokytojų
bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“
(Mini mokymai) sklaida,
įgytų žinių , kompetencijų
pritaikymas darbe.

Kovas

6.1.Bandomųjų egzaminų,
pasiruošimo patikrai,
olimpiadų rezultatų
aptarimas.
6.2. NMPP rezultatų 6
klasėje aptarimas.

Gegužė

J. Greviškienė, L.
Vareikienė

Pasidalijimas
patirtimi, iškilusių
problemų sprendimas.

Visi grupės nariai.

J. Greviškienė, L.
Vareikienė

Visi grupės nariai.

Mokymo kokybės ,
pasiruošimo patikrai
ir egzaminams
gerinimas.

7.

Metodinės pagalbos
„Kolega-kolegai“
aptarimas.

Birželis.

Metodinės tarybos ir
metodinių grupių veiklos
programų įgyvendinimo
analizė.

Visi grupės nariai.

Dalijimasis patirtimi.

Metodinės grupės
pirmininkė.

Metų veiklos
analizavimas,
numatant tobulintinas
sritis.

Metodinė veikla
Eil.
Nr.

Veiklos forma

Data

Atsakingas asmuo

Laukiami rezultatai

1.

1.1.Dalykinių olimpiadų,
parodų, konkursų,
organizavimas.
1.2.Medžiagos gimnazijos
lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbų
olimpiadoms, viktorinoms
ruošimas.

Pagal
Visi grupės nariai
gimnazijos,
rajoninių
renginių
planą.

2.

Mokytojų dalyvavimas
metodiniuose renginiuose
ir dalijimasis gerąją
patirtimi gimnazijoje ir už
jos ribų. Kompetencijų
aplanko kūrimas „Ugdymo
sode“.
Dalyvavimas UPC projekto
„Bendrojo ugdymo
mokytojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų
tobulinimas“ veiklose.

Visus
metus.

Visi grupės nariai.

Patirties įgijimas ir
taikymas veikloje.

Pagal
metodinės
tarybos
planą visus
mokslo
metus.

J. Greviškienė, A.
Štirvydienė, V.
Lukoševičienė

4.

Dalyvavimas projektinėje
veikloje.

Metodinės grupės
nariai.

5.

Aktualios informacijos
gimnazijos tinklalapiui
pateikimas.
Bendradarbiavimas su
Kupiškio rajono Subačiaus
gimnazijos mokytojais,
dalijimasis patirtimi.

Pagal
atskirą
planą.
Visus
metus.

Patobulins bendrąsias
ir dalykines
kompetencijas
mokymo dalykų
integravimo,
ugdomojo darbo
planavimo ir pamokos
struktūros tobulinimo
srityse.
Mokymo kokybės
gerinimas

Kartą per
mokslo
metus.

Visi grupės nariai.

3.

6.

Metodinės grupės
nariai.

Mokinių saviraiškos
skatinimas,
motyvacijos
ugdymas.

Gerosios patirties
sklaida, gimnazijos
reprezentavimas
Dalijimasis gerąja
patirtimi, idėjų
ieškojimas.

7.

Kalbos savaitės
Pagal
organizavimas gimnazijoje, atskirą
nepamokinės veiklos diena. planą.

Visi grupės nariai..

Motyvacijos
stiprinimas. Gerosios
patirties sklaida.

8.

8.1. Metodinės pagalbos
„Kolega-kolegai“ teikimas.
8.2.Konsultacijos, pagalba
kolegoms įgyvendinant
bendruosius kalbos ir rašto
kultūros reikalavimus.

Visi grupės nariai.

Gerosios patirties
sklaida.

Metodinės grupės pirmininkė
PRITARTA
Gimtosios ir užsienio kalbų
metodinės grupės
2018 m. rugsėjo 12 d.
Protokolu Nr. MK- 29

Visus
metus.

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos.

Valė Lukoševičienė
SUDERINTA
Metodinės tarybos
2018 m. rugsėjo 12 d.
Protokolu Nr. MK -29

