METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2019 metams

1. Prioritetai:
Aktyvios, atsakingos, kūrybiškos bei besimokančios bendruomenės būrimas.
2. Tikslas:
Mokytojų kompetencijų ugdymą orientuoti į mokymąsi ir veikimą komandomis.
3. Uždaviniai:
 Aktyvinti gerosios patirties sklaidą, metodinį ir dalykinį sutelktą, refleksyvų, atvirą mokytojų bendradarbiavimą.
 Skatinti mokytojus analizuoti savo darbą siekiant gerinti pamokos vadybą, įgyvendinant ugdymo organizavimą 45+45.
 Išbandyti ir įgyvendinti patirtinio mokymosi strategijas;
 Taikyti įsivertinimo būdų įvairovę skatinant mokinių savivoką ir ugdymąsi;
 Tikslingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją;
 Rengti gerosios patirties atviras pamokas, teikti kolegoms grįžtamąjį ryšį, reflektuoti savo profesinę veiklą.
Metodinės tarybos veikla organizuojama pasidalytosios lyderystės principais. Šie principai suponuoja galimybę kiekvienam metodinės tarybos nariui
prisiimti atsakomybę už savo mokymo(si) rezultatus, mokyklos kultūrą bei kitus gimnazijoje vykstančius procesus.
Eil
Nr.
1.

2.

Metodinės veiklos turinys

Laukiamas rezultatas

GMT PASITARIMAI
2019 metų veiklos plano aptarimas, GMT plano Suplanuota veikla atitiks
sudarymas, metodinių grupių veiklos planavimas.
gimnazijos tikslus ir
uždavinius, pagerės ugdymo
kokybė
LL3 projekto pokyčio idėjos svarstymas

Aptarti idėją ir jos
įgyvendinimo būdus

Data
Sausis,
vasaris

Vasaris,
kovas

Atsakingas
G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
D. Užuotienė
V. Kanišauskaitė
J. Valuntonienė
GMT
G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
J. Valuntonienė
S. Ranonienė
A. Maračinskas

Pastabos

3.

Bandomųjų egzaminų organizavimas ir vertinimas.

Balandis,
gegužė

4.

LL3 projekto gimnazijos
planavimas ir vykdymas

Balandisgruodis

5.

Ugdymo programų pasiūlos analizė

6.
7.

8.

9.

10.

pokyčio

Bus suorganizuoti
bandomieji egzaminai,
įvardintos mokinių žinių
spragos ir numatyti būdai
jiems pašalinti
įgyvendinimo Pateikti pasiūlymai dėl darbo
grupės sudarymo ir
vykdomos pokyčio projekto
veiklos

GMT
GMT

Pasiūla atitiks mokinių
poreikius.
Ugdymo plano 2019-2020 m. m. sudarymas
Pateiks pasiūlymus ugdymo
organizavimo klausimais
Mokytojų veiklos įsivertinimo ir įsivertinimo sistemos Bus susitarta dėl mokytojų
tobulinimas
veiklos įsivertinimo ir
vertinimo kriterijų
Projektinių darbų vertinimo komisijų sudarymas, darbų Pagal ugdymo sritis sudarytas
vertinimas
gynimo grafikas ir apginti 3
klasių mokinių projektiniai
darbai
Projektinių darbų vertinimo ir įsivertinimo metodikos Bus patobulinta 3 klasių
tobulinimas
projektinių darbų vertinimo
metodika, orientuota į
bendrųjų kompetencijų
vertinimą ir įsivertinimą

Gegužė

G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
J. Valuntonienė
A. Maračinskas
S. Ranonienė
GMT
GMT

Gegužė

GMT

Birželis

GMT

Gegužė
birželis

G. Kruopienė
GMT

Birželis,
rugpjūtis

Gimnazijos ugdomosios veiklos rezultatų aptarimas ir Aptarti rezultatai ir
rekomendacijų ugdymo tobulinimui pateikimas.
suformuluotos
rekomendacijos, bus
patobulintas ugdymo
procesas

Birželis,
rugpjūtis

G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
D. Užuotienė
V. Kanišauskaitė
J. Valuntonienė
GMT
GMT

11.

12.
13.

1.

2.

3.

1.

Standartizuotų testų, metinių 8 klasių rezultatų, Pagerės mokinių pažinimas,
diagnostinių testų ir rezultatų analizė
bus koreguojamas dalyko
planavimas pagal mokinių
gebėjimus
MIP stebėjimas ir analizė
Pagerės mokinių rezultatai
2019 m. mokytojų veiklos ir GMT veiklos aptarimas ir Bus numatytos stipriosios ir
įsivertinimas
silpnosios veiklos sritys ir
numatytos tobulinimo
kryptys.
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA
Kvalifikacijos poreikių tyrimas
Išanalizuoti mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai
Kvalifikacijos tobulinimo krypčių numatymas
Kryptingai kels kvalifikaciją
suderinus su gimnazijos
tikslais ir uždaviniais
Savišvietos temų numatymas
Kryptingai kels kvalifikaciją
suderinus su gimnazijos
tikslais ir uždaviniais
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA
Ugdomosios veiklos priežiūros tikslų ir laiko
Sudarytas teminis
numatymas
ugdomosios veiklos
priežiūros grafikas

Rugsėjis,
spalis

GMT

Visus
metus
Gruodis

GMT

Vasaris

GMT

Kovas

GMT

Visus
metus

GMT

Sausis
Rugsėjis

G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
D. Užuotienė
V. Kanišauskaitė
G. Kruopienė
L. Liukpetrienė
D. Užuotienė
V. Kanišauskaitė
GMT

2.

Atvirų dienų organizavimas būsimiems gimnazistams.

Būsimieji gimnazistai
susipažins su gimnazijos
veikla.

Kovas

3.

Projektinių darbų sklaidos organizavimas.

Rugsėjis

4.

Metodinių grupių iniciatyvų ir veiklų pristatymas.

Suplanuota ir įvykdyta
projektinių geriausių
projektinių darbų sklaida.
Sudarytos galimybės
kiekvienai metodinei grupei

Visus
metus

GMT

GMT

5.

1.

2.

3.

inicijuoti ir vykdyti aktualias
veiklas.
Respublikinio
metodinio
sklaidos
renginio Suorganizuotas
renginys, Spalis
GMT
organizavimas
mokytojai
pasidalins
patirtimi
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS MOKYKLOMIS, INSTITUCIJOMIS
Pasvalio rajono pagrindinėmis mokyklomis
Mokytojai dalinsis patirtimi, Rugsėjis
GMT
pažins I klasių mokinius,
sausis
įvertins žinias ir gebėjimus,
dalinsis metodine patirtimi.
Pasvalio rajono gimnazijomis
Mokytojai bendradarbiaus,
Visus
GMT
dalinsis gerąją metodine
metus
patirtimi.
Šalies gimnazijomis
Mokytojai dalinsis gerąją
Visus
GMT
metodine patirtimi.
metus

