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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018 M.
Tikslas – stiprinti mokytojų bendradarbiavimą ir profesinių kompetencijų tobulinimą, planuojant
ugdymo proceso organizavimą, mokinių pasiekimų gerinimą bei siekiant pamokų kokybės ir mokyklos
įvaizdžio pagerėjimo.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja profesine
patirtimi, mokymąsi drauge ir vieniems iš kitų.
2. Teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir
mokyklos veiklos ir įvaizdžio gerinimo.
3. Plėtoti bendradarbiavimą su pagalbos specialistais, metodinėmis grupėmis, vietos
bendruomene, kuriant ir palaikant saugią, darnią mokyklos aplinką, planuojant ir
organizuojant renginius, projektines veiklas.
Priemonės pavadinimas
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Posėdžiai, pasitarimai
Posėdis:
Metodinės veiklos planavimas, siekiant pamokos
kokybės, mokytojų gerosios profesinės patirties
sklaidos bei kolegialaus mokymosi organizavimo
gerinimo. Veiklos plano 2018 m. rengimas.
Posėdis:
1. Ką mums sako išorinio vertinimo rezultatai?
2. Veiklos tobulinimo planavimas.
Posėdis: Rekomendacijų ugdymo planui 2018–2019
m. m. rengimas.
Posėdis: Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų
aptarimas.
Posėdis: Ilgalaikių planų aptarimas.
Diskusija: Kaip padėti mokytis skirtingų gebėjimų
mokiniams?
Posėdis:
1. 2018 m. veiklos planų įgyvendinimo analizė.
2. Ataskaitos ir rekomendacijų veiklos tobulinimui
rengimas.
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Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas
II.
Metodinės dienos
Mokinių individualios pažangos stebėjimo geroji
patirtis ir problemos
Kaip veiksmingai planuoti ir organizuoti mokinių
mokymąsi pamokoje?
Mokymasis ne mokykloje, IKT taikymas, vertinimo
ugdant organizavimas bei mokinių, stokojančių
mokymosi motyvacijos, turinčių elgesio sutrikimų,
ugdymas. Geroji patirtis ir problemos
III.
Atviros pamokos
Matematikos pamoka ,,Laikrodis“ (1 kl.)

I. Danieliūtė

Pagal mokykl.
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I. Danieliūtė

Vasaris

I. Danieliūtė

Balandis

I. Danieliūtė

Gruodis

S. Juozapavičienė

Balandis

Pasaulio pažinimo pamoka ,,Su krepšinio kamuoliu”
J. Gecevičienė
Vasaris
(4 kl.)
Lietuvių k. pamoka ,,Teatras jūsų klasėje“ (3 kl.)
J. Bulotienė
Kovas
Pasaulio pažinimo pamoka ,,Mūsų emocijos“ (3 kl.)
J. Bulotienė
Kovas
Lietuvių k. ,,Kalbos dalių ginčas” (4 kl.)
I. Danieliūtė
Balandis
IV. Atviros, integruotos pamokos, pamokos kitose aplinkose (žr. priedą Nr. 1)
V. Renginiai, olimpiados, konkursai, projektai (žr. priedą Nr. 2)
VI. Bendradarbiavimas su tėvais

1.

Klasės tėvų susirinkimai. Pranešimai tėvams.

2.

Tėvų kvietimas į klasės ir mokyklos renginius, šventes,
projektus,
VII. Kita
Gerosios patirties bei žinių, įgytų mokymuose,
seminaruose sklaida metodinėse grupėse, mokytojų
taryboje, rajone ir kt.
Metodinės literatūros, seminarų medžiagos pristatymai.
Pranešimai metodinėje grupėje:
2.1. ,,Elgesio koregavimas mokykloje ir namuose”
2.2. ,,Mano mėgstamas mokymo metodas”.
Projektų inicijavimas, paraiškų rengimas rajono, šalies,
tarptautiniams projektams.
Veiklos viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje ir
socialiniuose tinkluose.
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Mokytojų patirčių banko kaupimas (kūrimas) (atvirų
pamokų veiklų išplėstiniai pamokų planai, pranešimai
metodinėse grupėse, filmuotos pamokos ir kt.).
Dalyvavimas Kauno r. pradinių metodinio būrelio
veikloje.
Dalyvavimas Metodinės tarybos veikloje.
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