KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS
Nr.
I.
1.

2

3

4

5

ATSAKINGI
ASMENYS
Numatomi metodinės grupės posėdžiai ir juose nagrinėjamos temos (esant reikalui, galima koreguoti temas)
1. Dėl ilgalaikių teminių planų aptarimo.
2018 m.
Kokybiškas ugdomojo ir
Grupės nariai ir
2. Dėl metodinės grupės darbo optimizavimo.
rugpjūtis
metodinio darbo planavimas.
pirmininkė.
3. Dėl individualizuotų ir pritaikytų programų aptarimo.
1. Dėl veiklos plano vykdymo aptarimo.
2018 m.
Aptarti vykdomas veiklas ir jų
Grupės nariai.
lapkritis
rezultatus, esant reikalui
koreguoti metodinės grupės
veiklos planą.
Teigiami pokyčiai ugdymo
procese.
1. Dėl metodinės grupės veiklos plano vykdymo
2019 m.
Aptarti vykdomas veiklas ir jų
Grupės nariai, J.Kazarina,
aptarimo.
sausis
rezultatus, esant reikalui
S.Urbonaitė
2. Dėl IIIG ir IVG klasių mokinių I pusmečio
koreguoti metodinės grupės
preliminarių rezultatų ir IVG klasės mokinių
veiklos planą.
preliminaraus egzaminų pasirinkimo aptarimo.
Mokinių mokymosi motyvacijos
V.Pileckis ir kt. grupės
3. Dėl mokyklinių olimpiadų organizavimo ir dalyvavimo
skatinimas ir racionalaus
nariai
rajoninėse olimpiadose.
baigiamųjų egzaminų pasirinkimo 5-10 klasių auklėtojai.
4. Dėl I trimestro 5-10 klasėse rezultatų aptarimo.
formavimas.
1. Dėl metodinės grupės veiklos plano vykdymo
2019 m.
Aptarti vykdomas veiklas ir jų
Grupės nariai.
aptarimo.
kovas
rezultatus, esant reikalui
III-IVG klasėse dėstantys
2. Dėl dalykų ir jų modulių teminių planų IIIG-IVG
koreguoti metodinės grupės
mokytojai.
klasėms sekantiems mokslo metams aptarimo.
veiklos planą.
Grupės nariai.
4. Dėl mokyklinių ir rajoninių olimpiadų bei įvairių
Kokybiškas ugdomojo darbo
konkursų rezultatų aptarimo.
planavimas.
5. Dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo.
Teigiami pokyčiai ugdymo
6. Dėl ugdymo proceso tobulinimo.
procese.
1. Dėl metodinės grupės veiklos plano vykdymo
2019 m.
Aptarti įvykdytas veiklas,
Grupės nariai,
aptarimo.
birželis
pasiektus rezultatus, numatyti
pirmininkas.
2. Dėl II pusmečio ir metinių rezultatų aptarimo.
VEIKLA

DATA

1

SIEKIAMI REZULTATAI

II.
1

2

3

4.
III.

4. Dėl metodinės grupės išsikeltų tikslų įgyvendinimo per
preliminarias veiklas 2019-2020
mokslo metus aptarimo.
m.m.
5. Dėl pasiūlymų 2019-2020m.m. metodinės grupės
veiklos planui.
Gerosios patirties sklaida
Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
Visus
Kompetencijų praplėtimas,
metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose, įvairiuose
metus
bendradarbiavimo skatinimas ir
projektuose ir pranešimų, remiantis jais, kolegoms
ugdymo proceso gerėjimas.
rengimas bei pristatymas.
Darbo patirties pristatymas:
2018-10-30
 Bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų pedagogų
respublikinė metodinė-praktinė konferencija
Mokinių mokymosi motyvacijos
„Šiuolaikinės pamokos prioritetai: kritinis
skatinimas.
mąstymas ir kūrybiškumas“
2018-10
Mokytojų bendradarbiavimo
 Atvira rusų k. pamoka (6 kl.) rajono mokytojams
2019-01
įgūdžių tobulinimas.
 Atvira rusų k. pamoka (8 kl.) rajono mokytojams
2019-03
Teigiami pokyčiai ugdymo
 Atvira rusų k. pamoka (7 kl.) rajono mokytojams
2019-03
procese.
 Atvira lietuvių k. pamoka (6 kl.) rajono
2019-05
Ugdymo turinio integravimas
mokytojams
 Atvira integruota užsienio (anglų) k., chemijos ir
fizikos pamoka rajono mokytojams
Pamokų-renginių organizavimas netradicinėse aplinkose:
 Popietė, skirta rusų rašytojo A.Čechovo kūrybai ( I G- 2019
IV G kl.)
Dalykinių, kultūrinių žinių
2018-10
 Lietuvių kalbos pamoka Lietuvių kalbos institute (6
2018-2019 gilinimas.
kl.)
Pilietiškumo ugdymas.
2018
 Netradicinių pamokų ciklas ,,The Old Town of
Gimtojo krašto pažinimo
Vilnius“
gerinimas
 Netradicinė užsienio (anglų) kalbos pamoka „The
Lyderystės skatinimas
black past of Lituania“
Mokytojų atestacija
2018-11
Aukštesnės kvalifikacinės
2019-02
kategorijos siekimas
Ugdomoji nepamokinė veikla
2

Visi grupės nariai.

A.Novikova, I.Grigorjeva

I.Grigorjeva
A. Novikova
J. Kazarina
S.Urbonaitė
T. Reketienė

J.Kazarina, I.Grigorjeva
S.Urbonaitė
T.Reketienė

I.Grigorjeva
A. Novikova

1

2

Kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, socialinės,
prevencinės veiklos organizavimas:
 Mokslo ir žinių diena
 Etnokultūros diena
 Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“

2018-09-03
2018-11
2019-01




2018-09-26
2019

S.Urbonaitė, klasių
auklėtojai
L.Stasiulevič
Kalbų mokytojai
A.Novikova

Mokyklos tradicinių renginių organizavimas:







3

Europos kalbų diena.
Karjeros diena.

Mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas.
Pažinties su lietuvių etnokultūra
puoselėjimas.
Pilietiškumo ugdymas.
Įvairių kalbų tradicijų
puoselėjimas.
Pažintis su šiuolaikinėmis ir
paklausiomis profesijomis,
bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais, mokinių tėvais

Tarptautinė mokytojo diena
Sausio 13-osios minėjimas
Vasario 16-osios minėjimas.
Tarptautinė Moters diena
Kovo 11-osios minėjimas.
Gimnazijos gimtadienis

Edukacinių-pažintinių renginių organizavimas:
 Išvyka į Rusų dramos teatrą: A. Grinas ,,Raudonos
burės“ (I G –IV G kl.)
 Išvyka į Rusų dramos teatrą IG - IVG klasėms: A. S.
Puškinas ,,Eugenijus Oneginas“
 Išvyka į Lietuvos dramos teatrą: Justinas
Marcinkevičius ,,Katedra“
 Pažintinė ekskursija į Nacionalinį lankytojų centrą.

2018-10-05
2019-01-12
2019-02-15
2019-03-08
2019-03-10
2019-06

Pagal
repertuarą
Pagal
repertuarą
2018-11
2019

3

Mokinių pilietiškumo ugdymas.
Mokinių saviraiškos skatinimas.
Pilietiškumo ugdymas
Pagarbos, dėkingumo ugdymas
Gimnazijos bendruomenės
bendravimo stiprinimas
Mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas.
Mokinių akiračio plėtimas ir
domėjimosi skatinimas.
Teigiamų pokyčių ugdymo
procese skatinimas.
Žinių apie saugomas teritorijas,
nacionalinius parkus, draustinius
suteikimas.

Istorijos, lietuvių kalbos
mokytojai ir klasių
auklėtojai

J.Kazarina
J.Kazarina
S.Urbonaitė
L.Stasiulevič
V. Pileckis

4

IV.
1
2

Dalykinės olimpiados ir konkursai:
 Mokyklinės gimtosios (rusų) kalbos olimpiados
5-6, 7-8 kl. organizavimas ir mokinių paruošimas
dalyvavimui
 Rajoninės gimtosios (rusų) kalbos olimpiados II –
III gimn. klasių mokiniams organizavimas ir
mokinių paruošimas dalyvavimui
 Mokinių paruošimas dalyvavimui rajoninėje
lietuvių k. olimpiadoje
 Mokinių paruošimas dalyvavimui rajoniniame
lietuvių k, skaitovų konkurse
 Mokinių paruošimas dalyvavimui rajoninėje
istorijos olimpiadoje
 Dalyvavimas edukaciniame konkurse „Olympus“
 Anglų kalbos rajoniniai konkursai

2019-02

Visus
metus
2019
2019

Mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas.
Mokinių saviraiškos skatinimas.
Mokinių akiračio plėtimas ir
žingeidumo skatinimas.
Teigiami pokyčiai ugdymo
procese.
Pilietiškumo ugdymas.

I.Grigorjeva, rusų k.
mokytojai

Lietuvių kalbos
mokytojai

Istorijos mokytojai
Dalykų mokytojai
Anglų kalbos mokytojai

Metodinė, projektinė ir tiriamoji veikla
Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kvalifikacijos
Visus
Kompetencijų praplėtimas ir
kėlimo kursuose, metodiniuose užsiėmimuose.
metus
ugdymo proceso gerėjimas.
Bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų respublikinė
2018-10-30 Dalijimasis gerąja patirtimi,
metodinė-praktinė pedagogų konferencija „Šiuolaikinės
bendravimas su socialiniais
pamokos prioritetai: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas“
partneriais

3

BE, PUPP, NMPP organizavimas, vykdymas ir rezultatų
aptarinėjimas

4

Ištirti IIG klasės mokinių poreikius. Parengti mokomųjų
2019-03/05
dalykų bendrinių ir išplėstinių kursų bei modulių teminius
planus būsimiems vienuoliktokams (2 metams), aptarti
juos metodinės grupės posėdyje ir supažindinti mokinius
su mokomųjų dalykų ir modulių pasiūla.

2019-01/02

4

Mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas ir racionalaus
egzaminų pasirinkimo IVG
klasėje formavimas.
Mokinių mokymosi motyvacijos
skatinimas ir jų mokymosi
poreikių kuo geresnis tenkinimas.

Visi grupės nariai
I.Grigorjeva, A.
Novikova

Mokytojai dalykininkai

Mokytojai, dirbantys
vidurinio ugdymo
koncentre.

5

Anglų kalbos projektas (6,7 kl.),,English Club“

2019

Mokymosi motyvacijos
skatinimas.

T.Reketienė

6

Seminaro organizavimas šalies mokytojams ,,Pasiruošk
egzaminams“ (kartu su leidykla ,,Šviesa“, kitais
mokytojais)
Integruotas fizikos, chemijos, anglų k. projektas
,,Vanduo“ (I G kl.)

2019

Dalijimasis gerąja patirtimi.

T.Reketienė

2019

Mokymosi motyvacijos
skatinimas.

T.Reketienė

8.

Atvirų durų dienos tėvams

2019-02

Aktyvus tėvų dalyvavimas,
mokytojų ir tėvų
bendradarbiavimas

Visi mokytojai

V.
1.

Dalyvavimas darbo grupėse
Individualios pažangos stebėjimas ir fiksavimo tvarkos
2018-10
Gimnazijos veiklos tobulinimo
aprašas
plano vykdymas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
2018-10
Pagėrės mokinių lankomumas,
mokinių mokymosi rezultatai
Veiklos kokybės įvertinimas
2018-2019 Gimnazijos veiklos tobulinimas

7

2.
3.

*Mokslo metų eigoje planas gali būti koreguojamas

5

J. Kazarina, A.Novikova,
V. Pileckis
I.Grigorjeva,
A.Valašinienė, V.Pileckis
J.Kazarina

