ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2012 m.
TIKSLAS: siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo, patirties sklaidos, metodinių naujovių integravimo į ugdymo
turinį, skatinančią ugdymo kokybę, gerinančią aplinką
UŽDAVINIAI:
1. Telkti mokytojus profesinei kompetencijai ugdyti.
2. Aktyvinti metodinių grupių veiklą ir bendradarbiavimą , ieškant naujų metodų.
3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagoginio darbo patirtimi
PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:
1. Ugdymo kokybės pamokoje gerinimas.
2. Ugdomosios veiklos diferencijavimas ir individualizavimas.
3. Inovatyvių mokymo metodų, naudojant IKT, taikymas.
Eil.Nr. Priemonės
1. Metodinė veikla
1.1
Metodinių grupių veiklos programų derinimas.
Metodinės tarybos veiklos programos aptarimas

Atsakingi, vykdytojai

Terminai(data)

Laukiamas rezultatas

Metodinių grupių
pirmininkai, metodinės
grupės tarybos nariai

2011 m. gruodžio mėn.

1.2.

Dalykinių ilgalaikių planų aprobavimas

2012m.rugpjūtis

1.3.

Metodinių grupių veiklos programų
įgyvendinimo analizė. Metodinės tarybos veiklos
ataskaita
Metodinės tarybos posėdžiai

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai

Būsimos veiklos
numatymas, planavimas,
ugdymo kokybės pamokoje
gerinimas
Gerės ugdymo kokybė

Metodinė taryba

Per mokslo metus

1.4.

2012 m. birželis

Aktyvės metodinių grupių
veikla ir bendradarbiavimas

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

Tėvų informavimo apie vaiko sėkmę tvarkos
aprašo tobulinimas
Mokomųjų dalykų vertinimo sistemos pamokose
aptarimas, svarstymas ir patvirtinimas

5-10 klasių vadovai

2012 m. sausis-balandis

Metodinių grupių
pirmininkai

2012 m. sausis

Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“,
„Mokyklos žinios“, laikraščio „Dialogas“
naujausių leidinių apžvalga ir aptarimai
2011-2012 m.m. veiklos ataskaitos, siekiant
įgyvendinti mokyklos uždavinius

Mokyklos bibliotekos
vedėja, bibliotekininkė

Per mokslo metus

Efektyvi ir tikslinga tėvų
informavimo sistema
Efektyvi ir tikslinga
vertinimo sistema, aiškūs
vertinimo kriterijai
Švietimo naujienų
pristatymas

Metodinė taryba,
metodinių grupių
pirmininkai
2. Metodinė-praktinė veikla. Gerosios pedagoginės patirties sklaida
2.1.
Pranešimas „Mokymosi pasiekimų vertinimas
Rusų kalbos mokytoja
užsienio kalbų pamokose“
metodininkė
I.Bendžiuvienė
2.2.
Pranešimas „Mokinių tarptautinis
Anglų kalbos vyr. mokytoja
bendradarbiavimas ugdyme“
I.Ambrulaitienė
2.3.
Mokymosi veiklos diferencijavimas ir
Lietuvių kalbos mokytoja
individualizavimas darbe su gabias ir silpniau
metodininkė R. Bernotienė
besimokančiais mokiniais
2.4.
Atviros pamokos
Metodinių grupių
pirmininkai
2.5.
Seminarai
Metodinių grupių
pirmininkai

2012 m. birželis

Iškeltų uždavinių
įgyvendinimo analizė

2012 m. sausis

Mokytojai pasidalins gerąja
darbo patirtimi

2012 m. birželis

Tobulės mokinių įgūdžiai
naudojant IKT
Gerės ugdymo kokybė

2.6.

Parodos

Mokytojai

Per mokslo metus

2.7.

Bendri dalykiniai renginiai su
bendradarbiaujančiomis mokyklomis
Metodinė išvyka

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai, mokytojai

Per mokslo metus

2.8.

2012 m.

Per mokslo metus
Per mokslo metus

2012 m.
birželis,rugsėjis,spalis

Mokytojai pasidalins gerąja
darbo patirtimi
Tikėtina, kad mokytojams
kryptingai tobulinant
kvalifikaciją įvairiuose
mokymuose bei
seminaruose, gerės
ugdymo kokybė
Mokytojai pasidalins gerąja
darbo patirtimi, gerės
ugdymo kokybė
Gerosios darbo patirties
sklaida

3. Olimpiados, konkursai, varžybos, renginiai
3.1.
Dalyvavimas Švietimo ir mokslo ministerijos
organizuojamuose olimpiadose, konkursuose,
varžybose

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Metodinių grupių
pirmininkai

Per mokslo metus

H. Vaškaitis

Gerės ugdymo kokybė

