PATVIRTINTA
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus
2020 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-56

VAŠKŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.
TIKSLAS. Siekti kiekvieno mokinio pažangos augimo per veiksmingą ugdymą,
pagalbą mokiniui, aktyvų dalyvavimą neformaliose švietimo veiklose, kurti palankų
mokymui(si) mikroklimatą ir modernizuoti ugdymo aplinką.
1 uždavinys. Gerinti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, tobulinti mokytojų
kompetencijas.

Priemonės

Laikas

Atsakingi
vykdytojai

Rezultatas, sėkmės kriterijai

1.1 Metodinės tarybos
2020 m. veiklos plano
sudarymas.

Sausio
mėn.

Metodinė taryba

Tikslingas metodinės veiklos
organizavimas.

1.2.

Visus
metus

Metodinė taryba

Visus
metus

Metodinė taryba

Visus
metus

Metodinės
tarybos
pirmininkas

Gerės pamokų kokybė, mokytojai
(80 proc.) pamokoje sėkmingai
naudos pasirinktus mokinių pažangos
matavimo metodus ir būdus.
Mokiniams bus geriau suprantami
pamokos uždavinio vertinimo
kriterijai. Mokytojai tikslingai
analizuos ir planuos asmeninę vaiko
pažangą. Pamokoje mokytojai skirs
užduotis mokiniams pagal jų
gebėjimus. Mokytojai atnaujins
žinias apie IKT ir inovacijų taikymo
galimybes dalyko pamokose.
Pagerės mokinių konsultavimas,
kitos mokymosi pagalbos, ugdymo
aplinka, tiriamoji, kūrybinė mokinių
veikla, patobulės mokytojų
kompetencijos. Sumažės mokinių
mokymosi pasiekimų skirtumai,
pagerės mokinių mokymosi
pasiekimai.
Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų
mokės formuluoti pamokos
uždavinius, numatyti mokinių
pažangos matavimo, įsivertinimo
būdus ir metodus
Stiprės mokytojų dalykininkų
bendradarbiavimas. Mokytojai
metodininkai ves ne mažiau kaip po
1 teminį - praktinį užsiėmimą per
metus.

1. Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas:
1. Mokinių pažangos
matavimo metodai dalykų
pamokose, vertinimas ir
įsivertinimas
2. Diferencijuotas,
individualizuotas, savivaldus
mokymas(is).
3. Inovatyvių priemonių
panaudojimas ugdyme,
dalykinių žinių tobulinimas.
1.3. Kokybės krepšelio
projekto „Silpną geros
mokyklos požymių raišką
turinti mokykla“
įgyvendinimas

1.4 Praktinių – metodinių
veiklų organizavimas
mokinių bendrųjų
kompetencijų planavimo,
įsivertinimo, mokinio
individualios pažangos
stebėjimo, ugdymo
diferencijavimo ir
individualizavimo temomis.

1.5. Diagnostinio diktanto
rašymas su mažiau
pažengusių klasių mokiniais
(pagal 2019-2020 m. m. I
pusmečio duomenis): 2, 3, 4,
7, 8, I klasės.

1.6. Diagnostinio
matematikos (sąlyginių
uždavinių sprendimas)
rašymas su mažiau
pažengusių klasių mokiniais
(pagal 2019-2020 m. m. I
pusmečio duomenis): 2, 3, 7,
8, I klasės.

1.7. Metodinių žinių ir
patirties sklaida.

Balandžio, Moderatorius,spalio
Metodinės
mėn.
grupės
pirmininkas

Balandžio, Moderatorius –
spalio
Metodinės
mėn.
grupės
pirmininkas

2 (3), 3 (4), 4 (5), 7(8), I(II) mokinių
diagnostinių diktantų ir teksto
suvokimo užduočių klaidų skaičius
2020 m. spalio mėn. bus mažesnis
palyginus su 2020 m. balandžio
mėn.. Dalyvaujantys mokytojai
aptars priemonių skaitymo ir rašymo
gebėjimams ugdyti veiksmingumą ir
numatys tolimesnes priemones
planavimui ir įgyvendinimui.
2 (3), 3 (4), 7(8), I(II) mokinių
matematikos diagnostinių užduočių
klaidų skaičius 2020 m. spalio mėn.
bus mažesnis palyginus su 2020 m.
balandžio mėn.. Dalyvaujantys
mokytojai aptars priemones
matematiniams gebėjimams ugdyti ir
sutartą jų įgyvendinimą.

Visus
metus

Metodinių
grupių
pirmininkai

Mokytojai bendradarbiaus ir
dalinsis gerąja patirtimi,
metodinėmis žiniomis. Bendraus
ir bendradarbiaus aptardami
atskirų klasių emocinę,
motyvacinę mokymo(si) situaciją
, priimdami bendrus susitarimus
dėl atskiros klasės ir mokinių
mokymo(si) kokybės ir pažangos.
Metodinės grupės deleguos
atstovus metodinei sklaidai,
refleksijai po išklausytų seminarų
gimnazijoje ir už jos ribų.

Visus
metus

Metodinė taryba

Mokytojai susitars ir tikslingai
planuos teminiuose planuose dalį
pamokų, kurios bus organizuojamos
kitose gimnazijos erdvėse, Vaškų
miestelio aplinkose ir kitose
ugdymui tinkamose aplinkose.

1.9. Ilgalaikių teminių
planų aprobavimas.

Rugpjūčio
mėn.

Metodinių
grupių
pirmininkai

Aprobuoti dalykų planai,
numatyta planinga dalykinė
mokytojų veikla.

1.10. Metodinės,
pedagoginės literatūros
naujienų, pedagogams
skirtų informacinių
leidinių apžvalga ir
aptarimas.

Visus
metus

Metodinės
grupės

Bus skatinamas domėjimasis
šalies ir pasaulio švietimo
naujovėmis.

1.8.Netradicinių
pamokų organizavimas

2 uždavinys. Stiprinti pagalbą mokiniui ir kurti palankų mokymui(si) mikroklimatą

Priemonės

Laikas

2.1. .Mokinių konsultavimo

Vasario
mėn.

privalumų ir trūkumų
aptarimas.

2.2. Namų darbų ruošos
gimnazijoje organizavimo
privalumų ir trūkumų
aptarimas.

2.3. Pagalbos mokiniui
formų veiksmingumo,
konsultavimo, mokinių
įsivertinimo metodų
pamokoje aptarimas
(pokyčių vertinimas)

Vasario
mėn.

Kovo,
lapkričio
mėn.

Atsakingi
vykdytojai/
koordinatoriai/
partneriai
Metodinės
tarybos
pirmininkas

Metodinės
tarybos
pirmininkas

Metodinės
grupės

Rezultatas, sėkmės kriterijai
Stiprės mokinių atsakomybė už
mokymosi rezultatus, 2020 m.
didesnė dalis įvairių gebėjimų
mokinių naudosis teikiamomis
konsultacijomis. Bus įvertintas
konsultavimo poreikis.
Namų darbų ruoša gimnazijoje
naudosis ne tik Vaiko gerovės
komisijos rekomenduojami
mokiniai, bet ir visi norintys. Bus
įvertintas namų darbų ruošos
poreikis.

Mokytojai priims susitarimus dėl
veiksmingų priemonių ugdymo
(si) sritims patobulinti,
asmeniškai „pasimatuos“ savo
darbo pokytį.

3 uždavinys. Stiprinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, kuriant modernias
mokymui(si) erdves, plėtojant įvairiapusę mokinių kompetencijas stiprinančią ugdomąją veiklą.

Priemonės

Laikas

Atsakingi
vykdytojai/
koordinatoriai/
partneriai

Rezultatas, sėkmės kriterijai

Metodinės tarybos
pirmininkas
Dalykų mokytojai

95 proc. mokytojų per metus ves 14 atviras pamokas. Mokytojai
kolegialiai mokysis ir analizuos
patirtis apie mokinio įsivertinimo
pažangą pamokoje, bendrųjų
kompetencijų ugdymą, stebėtos
atviros pamokos bus aptartos
metodinėse grupėse.

3.1. Kolegialaus ryšio
organizavimas ir mokytojų
bendradarbiavimas
tobulinant gimnazijos
veiklos kokybės rodiklį
„1.2.1 Mokinių pasiekimai ir
pažanga.“

3.2. Integruotų kultūrinių pažintinių dienų, integruotų
pamokų, edukacinių,
pažintinių kultūrinių ir
projektinių veiklų
organizavimas.

3.3. Gamtosauginio projekto
„Švari aplinka, sveikas
žmogus“ ir sveikatos
stiprinimo projekto ,,Sveika
mokykla“ įgyvendinimas

Balandžio,
lapkričio
mėn.

Visus metus Metodinių grupių
pirmininkai

Visus metus Metodinių grupių
pirmininkai

Mokiniai bus skatinami įsitraukti į
netradicines veiklas, mokytis ir
kurti edukacinėse aplinkose,
patiems kurti edukacines erdves.
Mokinių darbai taps gimnazijos
kuriamos aplinkos dalimi. Į
renginius bus įtraukti gimnazijos
partneriai, tėvai.
Bendruomenės nariai įsijungs į
aktyvų gamtosaugos darbą,
mokiniai mokysis praktinių
gamtosaugos darbų per patyriminę
veiklą. Bus ugdoma sveika

3.4. Tėvų susirinkimas.

Visus metus Klasių vadovų

Klasės auklėtojų, mokytojų
individualūs pokalbiai su
mokiniais ir jų tėvais.

metodinės grupės
pirmininkas

3.5. Mokytojų
dalyvavimas
respublikiniuose ir rajono
metodiniuose renginiuose
bei dalijimasis įgyta
patirtimi.
3.6. Dalyvavimas

Visus metus Metodinių grupių
pirmininkai

3.9. Metodinės tarybos
2020 m. veiklos
aptarimas.

Įgytos naujos dalykinės
kompetencijos, vyks metodinio
darbo sklaida.

Visus metus Metodinės grupės

Mokiniai dalyvaus edukacinėse
veiklose, įgis žinių, stiprės
bendrosios kompetencijos.

Visus metus Metodinė taryba

Gerosios patirties sklaida,
savalaikis bendruomenės
informavimas.

edukacinėse veiklose pagal
,,Kultūros paso“ paslaugų
rinkinį.

3.7. Aktualios
informacijos pateikimas
gimnazijos interneto
svetainėje.
3.8. Metodinių grupių
pirmininkų ataskaitos už
2020 m. veiklą, jos
sėkmingumo aptarimas.

gyvensena, fizinis aktyvumas.
Bus kviečiamas visuotinis tėvų
susirinkimas (vasario mėn.),
sudaryti klasių tėvų susirinkimų
grafikai, numatytos preliminarios
temos, laikas. Mokytojai, klasės
auklėtojai kartu su tėvais numatys
individualios pažangos tobulinimo
ir ateities karjeros galimybes.

Gruodžio
mėn.

Metodinių grupių
pirmininkai

Gruodžio
mėn.

Metodinės tarybos
pirmininkas

______________________

Nuveiktų darbų rezultatų analizė,
gerosios patirties sklaida,
įsivertinimas, tikslingas
tolimesnės veiklos planavimas.
Metodinės grupės sieks geresnės
metodinės veiklos kokybės.
Nuveiktų darbų rezultatų analizė,
gerosios patirties sklaida,
įsivertinimas, tikslingas
tolimesnės veiklos planavimas.

