BIRŽŲ R.
VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA
SOCIALINIŲ, MENŲ, KULTŪROS MOKSLŲ IR DORINIO UGDYMO METODINĖS
GRUPĖS
VEIKLOS PROGRAMA 2018-2019 M. M.

Prioritetas: vertybinių nuostatų integravimas ir gabių mokinių ugdymas
Tikslas : 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.

Tobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų stebėsenos instrumentus, 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.

Metodinės grupės nariai:
1. Vyresnioji istorijos mokytoja Nijolė Morkvėnienė;
2. Vyresnioji istorijos mokytoja Audronė Štirvydienė,;
3. Vyresnioji geografijos mokytoja Regina Simanavičienė;
4. Muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Stasiūnienė;
5. Vyresnioji ekonomikos ir šokio mokytoja Dalia Baltrušaitienė;
6. Dailės mokytoja metodininkė Jūratė Pranciliauskienė;
7. Vyresnysis kūno kultūros mokytojas Vidas Jatulevičius;
8. Technologijų mokytojas Sigitas Kuginys;
9. Technologijų vyresn. mokytoja fizikos vyresnioji mokytoja Zita Kumpelinė;
10. Muzikos vyresnioji mokytoja Reda Grikienė;
11. Tikybos mokytoja Eglė Jažauskienė;
12. Tikybos mokytojas Ernestas Želvys

Veiklos turinys
Veiklos forma

Laikas

Atsakingas
asmuo
arba vykdytojas

Rugsėjis

A.Štirvydienė

Laukiamas
rezultatas

Posėdžiai
1.1.Metodinės grupės veiklos
programos pristatymas.
1.2.Dalyko ugdymo planų
pateikimas pritarimui, neformaliojo
ugdymo būrelių programų
pateikimas suderinimui.
1.3.Pritaikytų bendrojo ugdymo
programų aptarimas.
1.4.VE ir NMPP rezultatai.
2. Mokytojų patirtis įgyvendinant
OPKUS ir SLURŠ programas;
Sveikatingumo priemonių
įgyvendinimas gimnazijoje.
3. Mokymo (si) priemonių
atnaujinimas siekiant mokinių
pažangos gerinimo.
4.Integruoto mokymo panaudojimo
sėkmė, skatinant mokinių
motyvaciją. Mini mokymų ir kitų
seminarų gerosios veiklos sklaida.
5.Dalykinių olimpiadų, varžybų
rezultatų įtaka gabių mokinių
lavinimui
6. Metodinės grupės mokslo metų
programos vykdymo analizė.

Metodinė - praktinė veikla
1.Mokytojų dalijimasis įgyta darbo
patirtimi. Kvalifikacijos kėlimo
renginių lankymas, informacijos
sklaida. .Kompetencijų aplanko
kūrimas „ Ugdymo sode“
2.Atmintinų dienų paminėjimas ,
dalyvavimas akcijose (Tolerancijos,
žydų genocido, Laisvės gynėjų,

visi grupės nariai

Tikslingas
metodinės veiklos
organizavimas.
Numatyta
planinga dalykinė
veikla

Spalis

visi grupės nariai

Tinkamas ugdymo
proceso
organizavimas.
Pasidalinta
patirtimi

pagal
Metodinės
tarybos planą

visi grupės nariai

Mokymo kokybės
gerinimas.

Sausis

J.Stasiūnienė,
J.Pranciliauskienė

Pasidalinta
patirtimi

Balandis

visi grupės nariai

Mokymo kokybės
gerinimas.

Birželis

A.Štirvydienė

Metų veiklos
analizavimas,
numatant
tobulintinas sritis

per mokslo
metus

visi grupės nariai

Mokytojai
tobulins dalykines
kompetencijas.

rugsėjis,
lapkritis,
sausis,
birželis

dalykų mokytojai,
TUC

Mokinių
saviraiškos
skatinimas

Vilties ir gedulo)
3.Dalyvavimas Vabalninko
seniūnijos rudens derliaus šventėje
4. Dalyvavimas rajoninėse
geografijos, istorijos, dailės ir
technologijų olimpiadose ir
sportinėse varžybose.
5.Dalyvavimas dailės projekte
“Kūrybinės patirtys“ (paauglių
emocinės psichinės sveikatos
gerinimo tarpmokyklinis projektas)

Rugsėjis

D.Baltrušaitienė,
Z.Kumpelinė,
S.Kuginys
istorijos, geografijos,
dailes, technologijų ir
kūno kultūros
mokytojai

Mokinių
saviraiškos
skatinimas
Mokinių
motyvacijos
stiprinimas

tęstinis per m.
m.

J.Pranciliauskienė

Mokinių
saviraiškos
skatinimas

gegužė

J.Stasiūnienė

Mokinių
saviraiškos
skatinimas

per mokslo
metus

visi grupės nariai

Gerosios patirties
sklaida

pagal rajono
renginių planą

6. Dalyvavimas renginyje
„Dainuojantis pavasaris“
7.Metodinės pagalbos teikimas
„Kolega –kolegai“.
Metodinio grupės pirmininkė

Audronė Štirvydienė
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