BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS
IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019m. m.

Prioritetai:
1. Mokinių ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas;
2. Saugios ugdymosi ir mokyklos emocinės aplinkos kūrimas;
3. 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
pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir
savarankiškam gyvenimui.

Uždaviniai:
1.
2.

3.

Tobulinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus , ypatingą dėmesį skiriant teksto suvokimui;
Formuoti palankią ugdymo(si) aplinką, skatinant kūrybiškumą, pilietiškumą, lyderystę,
įgyvendinant patyčių prevencijos ir SLURŠ programas, įtraukiant tėvus į gimnazijos
bendruomenės veiklą.
Skatinti mokytojus kryptingai tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir gerosios patirties
sklaidą;

Metodinės grupės nariai:
1. Sigita Vinciūnienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
2. Jurgita Umbrienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
3. Janina Žukauskienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
4. Irena Nevierienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
5. Svetlana Breivienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
6. Nijolė Zabulė ,vyresnioji mokytoja, specialioji pedagogė.
7. Ramunė Binkevičienė, logopedė.
8. Stanislava Bražionienė, auklėtoja.
9. Rasa Vasiliauskienė, auklėtoja.
10.Nėringa Baltrėnė, auklėtoja.

Veiklos turinys

Laikas

Atsakingas asmuo
arba vykdytojas

Laukiamas
rezultatas

1.Metodinės grupės veiklos
programos pristatymas.
Dalykų ugdymo ilgalaikių
planų pateikimas pritarimui,
pritaikytų bendrojo ugdymo
programų aptarimas.
Neformalaus ugdymo būrelių
programų ir klasių vadovų
planų pateikimas suderinimui.

Rugsėjis

Jurgita Umbrienė

Tikslingas metodinės
veiklos organizavimas.
Numatyta planinga
veikla.

2.Mokytojų patirtis
įgyvendinant OPKUS ir
SLURŠ programas aptarimas.

Spalis

Visi grupės nariai

Pasidalinta patirtimi.

3. Mokymo priemonių ir
metodinės medžiagos
atnaujinimas, siekiant mokinių
pažangos gerinimo. Vadovėlių
užsakymas.

Pagal
Metodinės
tarybos
planą

Visi grupės nariai

Tinkamas ugdymo
proceso organizavimas.

4.Pažangos matavimo ir
vertinimo patirtis.

Kovas

Visi grupės nariai

Pasidalijimas patirtimi,
iškilusių problemų
sprendimas

5. 2 ir 4 klasės diagnostinių
testų rezultatų analizė.

Gegužė

Svetlana Breivienė
Jurgita Umbrienė

Mokymo kokybės
gerinimas.

6.Metodinės grupės mokslo
metų programos vykdymo
analizė.
Metodinės pagalbos „Kolegakolegai“ aptarimas.

Birželis

Jurgita Umbrienė

Metų veiklos
analizavimas, numatant
tobulintinas sritis.
Dalijimasis patirtimi.

Rudens gėrybių darbelių
paroda „Dėdė Derlius“.

Rugsėjis

Janina Žukauskienė Ugdomas kūrybiškumas.

Sporto ir sveikatingumo diena
miesto parke

Rugsėjis

Sigita Vinciūnienė

Ugdomas noras sportuoti.

Visi grupės nariai

Praplečiamas akiratis,
ugdomas
bendradarbiavimas.

Posėdžiai

Metodinė-praktinė veikla

Kalėdinės eglutės šventė 1-4 kl. Gruodis
mokiniams.

Gimnazijos vardadienis.

Vasaris

Visi grupės nariai

Ugdomas kūrybiškumas,
saviraiška.

Etnokultūrai skirta diena
„Kaziuko mugė“

Kovas

Svetlana Breivienė

Ugdomas kūrybingumas,
lavinama bendravimo
kultūra.

Dailyraštis 3-4 kl. mokiniams

Antras
pusmetis

Jurgita Umbrienė

Ugdoma estetinė
rašysena.

Renginys, skirtas šeimos dienai
paminėti.

Gegužė

Sigita Vinciūnienė
Jurgita Umbrienė

Ugdomas saviraiškos
poreikis.

Dalyvauti gimnazijos ir (pagal
galimybes) rajono mokyklų
organizuojamuose renginiuose.

Visus
mokslo
metus

Visi grupės nariai

Ugdomas
bendruomeniškumas.

Dalyvauti respublikiniuose,
rajoniniuose konkursuose,
olimpiadose.

Visus
mokslo
metus

Visi grupės nariai

Stiprinama mokinių
motyvacija.

Bendradarbiavimas su pagalbos Visus
mokiniui specialistais, dalykų
mokslo
mokytojais, kurie dirba su
metus
pradinukais.

Visi grupės nariai

Užtikrinami mokinių
poreikiai.

Metodinės pagalbos teikimas
„Kolega- kolegai‘.

Lapkritis,
kovas

Visi grupės nariai

Gerosios patirties
sklaida.

Mokytojų kvalifikacijos
kėlimas, dalyvavimas
seminaruose. Gerosios patirties
Perteikimas grįžus iš kursų ar
seminarų.

Per mokslo
metus

Visi grupės nariai

Gerosios patirties
sklaida.

Klasės vadovų darbas su tėvais
(tėvų pedagoginis švietimas
taikant įvairias formas).
Informacijos apie mokinio
individualią pažangą teikimas
tėvams (įvairia forma)

Per mokslo
metus

Klasių vadovai

Informacijos teikimas

Metodinės grupės pirmininkė
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