MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS METODINĖS GRUPĖS
VEIKLOS PLANAS

2018-2019 m.m. VEIKLOS PRIORITETAI:



Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios bendruomenės kūrimas bei bendruomenės kultūros kėlimas.
Diegti inovacijas ir plėsti naujų technologijų panaudojimą ugdymo procese bei gimnazijos valdyme, ugdant mokinių motyvaciją.

TIKSLAI :
 Tobulinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į įvairius mokinių poreikius.
 Puoselėti mokyklos įvaizdį, kelti gimnazijos bendruomenės kultūrą.
UŽDAVINIAI :
 Skatinti mokinių motyvaciją, integruojant, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį.
 Tobulinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į šiuolaikinius reikalavimus pamokai.
 Efektyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais, aktyvinti jų domėjimąsi mokyklos gyvenimu.

2018 -2019 M.M. VEIKLOS PLANAS

Nr.
I
1.

Veikla

Data

Siekiami rezultatai

Atsakingas(-i) asmuo(ys)

Organizuoti metodinės grupės posėdžius, kuriuose numatoma išnagrinėti šias temas:
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės
Kokybiškas darbo planavimas,
grupės posėdis.
teigiami pokyčiai ugdymo
Grupės nariai.
1. Dėl metodinės grupės veiklos plano 2018-2019
2018
procese.
Direktoriaus pavaduotoja
m. m. svarstymo, aptarimo ir tvirtinimo.
rugpjūtis
2018-2019 m. m. veiklos plano
T. Prišmont
2. Dėl ilgalaikių teminių planų 5-8, IG klasėms
sudarymas.
aptarimo, derinimo.
1

2.

3.

4.

3. Dėl menų, technologijų ir kūno kultūros
metodinės grupės pirmininko rinkimų.
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės
grupės posėdis.
1. Dėl rugsėjo ir spalio mėnesių veiklos
plano įvykdymo (renginių aptarinėjimo).
2. Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos
Direktoriaus pavaduotojos T. Prišmont
pranešimas.
3. MG Veiklos planas 2018-2019 m.m., jo
vykdymas, koregavimas.
4.
Integruotų pamokų pravedimo datų
tikslinimas ir pakoregavimas.
5. Kiti klausimai.
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės
grupės posėdis.
1. Dėl I-ojo pusmečio grupės veiklos ataskaitos.
2. Dėl integruotų renginių, projektų, kūrybinės
veiklos darbų organizavimo ir derinimo.
3. Dėl IIIG ir IVG klasių mokinių I pusmečio
preliminarių rezultatų ir 5-8, IG-IIG klasių I
trimestro rezultatų aptarimo.
4. Dėl įvairių mokymo metodų taikymo pamokose.
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės
grupės posėdis.
1.Dėl mokinių rengimo brandos egzaminams,
dalyvavimo olimpiadose, konkursuose aptarimo.
2. Dėl atvirų pamokų organizavimo ir jų aptarimo
3. Dėl vidurinio ugdymo programų pasiūlos IIG
kl. mokiniams.

Darbų planavimas,
organizavimas.
Teigiami pokyčiai ugdymo
procese. Pasidalijimas gerąja
patirtimi.
Grupės nariai .
Direktoriaus pavaduotoja
T. Prišmont

2018
lapkritis

2019
vasaris

Kryptingas ugdymo turinys.
Aptarti svarbiausias veiklas ir jų
įgyvendinimo galimybes, aptarti
veiklos rezultatus ir numatyti
tolesnes priemones veiklų
įgyvendinimui.

Grupės nariai

Aptarti svarbiausias veiklas ir jų
įgyvendinimo rezultatus
2019
balandis
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Grupės nariai
Direktoriaus pavaduotoja
T. Prišmont

5.

II

5.

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės
Aptarti veiklos rezultatus ir
grupės posėdis.
numatyti tolesnę veiklą.
1. Dėl metodinių naujovių, kursų, seminarų
Gerosios patirties sklaida.
medžiagos pristatymo.
2019
2. Dėl 5-8, IG-IIIG-IVG klasių mokymosi
Grupės nariai
birželis
rezultatų aptarimo.
2. Dėl 2018-2019 m.m. grupės metodinės veiklos
ataskaitos parengimo.
5. Dėl veiklos planavimo 2019-2020 m.m.
Aktyviai dalyvauti ir skatinti mokinius dalyvauti mokyklos projektinėje veikloje, renginiuose, kūrybinių darbų parodose,
konkursuose, sporto varžybose, išvykose.
Organizavimas ir dalyvavimas sporto varžybose
mokykloje, rajone, respublikoje.
Visus metus

6.

7.

8.
9.

Organizavimas ir dalyvavimas koncertuose,
renginiuose mokykloje, mieste, rajone,
respublikoje, užsienyje.

Organizavimas ir dalyvavimas technologijų
parodose, renginiuose mokykloje, rajone, mieste.
Organizavimas ir dalyvavimas dailės parodose,
renginiuose mokykloje, rajone, mieste.
Išvykų organizavimas, dalyvavimas
edukaciniuose renginiuose.

Visus metus

Visus metus
Visus metus
Visus metus
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Mokinių fizinių gebėjimų
lavinimas ir motyvacijos
stiprinimas, savirealizacijos
plėtimas. Mokyklos
bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais ir tėvais skatinimas.
Mokinių kūrybinių ir saviraiškos
gebėjimų lavinimas, motyvacijos
stiprinimas ir pilietiškumo
ugdymas. Mokyklos
bendradarbiavimo su socialiniais
partneriais ir tėvais skatinimas.
Mokinių kūrybingumo ir
saviraiškos gebėjimų lavinimas,
motyvacijos stiprinimas.
Mokinių kūrybingumo lavinimas,
motyvacijos stiprinimas.
Mokinių akiračio praplėtimas,
ugdymo proceso kokybės
gerinimas.

Eduard Tučinskij

Irina Zaveckaja
Božena Beliak

Darya Banushevich
Gerda Lukoševičiūtė

Visi grupės nariai

III.
10.

11.
12.

13.

Gerosios metodinės patirties sklaidos mokyklos, rajono ir šalies renginiuose skatinimas: konferencijos, seminarai, metodinės
dienos.
Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose,
Kompetencijų
kvalifikacijos kėlimo kursuose, metodiniuose
tobulinimas, gerosios patirties
Visus
užsiėmimuose, savišvieta.
sklaida, ugdymo proceso kokybės
Visi grupės nariai
metus
Dalijimasis gerąja patirtimi grįžus iš seminarų,
gerinimas.
kursų, metodinių užsiėmimų.
Integruotas renginys “Užgavėnės”.
Tėvų įtraukimas į mokyklos
2019 vasaris
Grupės nariai
gyvenimą.
Atviros ir integruotos pamokos.
2018 gruodis - 2019 Kolegų pamokų lankymas,
kovas
stebėjimas ir aptarimas.
Visi grupės nariai
Dalyvauti rajono renginiuose, metodiniuose
užsiėmimuose.

Visus metus

Gerosios patirties sklaida,
profesinių kompetencijų
tobulinimas.

Grupės nariai

Metodinė grupė pasilieka teisę mokslo metų eigoje koreguoti planą.
Metodinės grupės pirmininkas

Eduard Tučinskij.
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