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Marijampolės jaunimo mokyklos metodinės tarybos veiklos planas

2017-2018 mokslo metai

TIKSLAS:
Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo ir švietimo proceso kaitos efektyvaus pritaikymo kuriant socialiai
aktyvią, nuolatinį mokymą(si) skatinančią, ugdymo kokybę gerinančią aplinką.

UŽDAVINIAI:
1. Skatinti pedagogų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą.
2. Tobulinti pamokos vadybą, užtikrinant kokybiškesnį ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, taikant inovatyvius ugdymo metodus, skatinant
mokinių veiklą ir iniciatyvą.
3. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagoginio darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis.
4. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.
5. Planuoti ir įsivertinti metodinės grupės metinę veiklą, pagrindinio ugdymo plano įgyvendinimą bei mokytojo veiklos sėkmingumą

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:
1. Ugdymo kokybės gerinimas, besimokančios bendruomenės kūrimas.
.
LAUKIAMI REZULTATAI:
Pagerės ugdymo procesas.
Mokytojai labiau pasitikės savimi, gerės mokytojų tarpusavio supratimas, noras siekti bendrų tikslų. Bus organizuojama veikla skatinanti mokinių
mokymosi motyvaciją, stiprinanti socialinius įgūdžius.

1. Ieškoti naujų būdų ir formų gerinant ugdymo kokybę.

1.

Metodinės tarybos posėdis dėl 2017-2018 m. m. 2017-09
planavimo „Planavimas – sėkmingo ugdymo
garantas“. Darbo veiklos plano aptarimas ir
tvirtinimas. Ilgalaikių planų aptarimas ir tvirtinimas.

V.Tijūnaitienė

2.

Posėdis „Pamokos vadyba, efektyvus pamokos laiko 2017- 10
valdymas“.

V. Tijūnaitienė

3.

Posėdis „Mokinio individualių planų efektyvumas teikiant 2017-11
pagalbą mokiniui“.

V.Tijūnaitienė

4.
5.

Posėdis „Planavimas – sėkmingo ugdymo garantas“.

Metodinės tarybos nariai

Seminaro „Emocinio intelekto lavinimas
2017-11
perkomunikavimo metodus švietimo įstaigoje“.Lektorė
psichologė G.Jakaitė

Dž. Samuolienė

6.

Seminaras „Pamoka kitaip“. Lektorė L.Šernienė,
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, mokyklos
veiklos tobulinimo konsultantė.

2017-12

Dž. Samuolienė

7.

2018-2019 m.m. vadovėlių ir mokymo priemonių
užsakymo projektas.

2018-03

N.Jakimavičienė

8.

Mokinių mokymosi krūvio tyrimas.

2018 -01

V.Tijūnaitienė

9.

Mokinių mokymosi poreikių tyrimas, duomenų
panaudojimas gerinant UT.
Posėdis „Metinės veiklos aptarimas, naujos gairės
kitiems mokslo metams“.

2018-05

V.Tijūnaitienė

2018-06

V.Tijūnaitienė

10.

2017- 11

Būsimos
veiklos
numatymas,
plano
sudarymas
2017-2018
m.m. Tinkamas ugdymo
turinio planavimas.
Pamokos vadybos
tobulinimas.
Mokinio
mokymosi
motyvacijos skatinimas
Pamokos vadybos
tobulinimas,
Mokinio
mokymosi
motyvacijos
skatinimas.
Mokytojai įgis daugiau
žinių, kaip efektyvinti
pamoką, derinti iškeltą
pamokos uždavinį su
ugdymo turiniu.
Mokytojai numatys
vadovėlių ir mokymo
priemonių užsakymą 20182019 m.m.
Apibendrinti rezultatai
pristatyti PTP.
Duomenys panaudoti
gerinant UT.
Darbo apibendrinimas
bei naujų ugdymo
gairių planavimas

2. Skleisti pedagogines naujoves, dalintis gerąja darbo patirtimi.

11.

„Kolega kolegai“ atviros, integruotos istorijos,

Per mokslo metus

Metodinės tarybos nariai

Pedagoginės patirties

12.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

biologijos, geografijos pamokos (IKT
naudojimaspamokose), renginiai .
Kabinetų apžiūra „Aplinkos įtaka pamokos
efektyvumui“.

sklaida
2018-03

V. Tijūnaitienė

Metodinė diena „Pedagoginės patirties sklaida: sėkmės
ir nesėkmės“
Gerosios patirties sklaida . IKT diegimas pamokose,
švietimo naujovės, lankymasis kolegų pamokose ir kt.)

2018-04

V. Tijūnaitienė

Per mokslo metus

Metodinės grupės nariai

Naujos metodinės medžiagos nagrinėjimas
skleidimas. Nuolatinis ŠMM dokumentų analizavimas,
informacinio švietimo leidinių naujausių leidinių
apžvalga ir aptarimai
Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“,
„Mokyklos žinios”, laikraščio „Dialogas“,
naujausių leidinių apžvalga ir aptarimai
Dalyvavimas Marijampolės švietimo centro
organizuojamuose seminaruose.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
kuriuose analizuojama metodinė veikla.
Teikti rekomendacijas mokytojų atestacinei komisijai
dėl norinčių atestuotis mokytojų.

Per mokslo metus

Metodinės grupės nariai

Ugdymo proceso
kokybės gerinimas

Per mokslo metus

N.Jakimavičienė

Švietimo naujienų
pristatymas

Per mokslo metus

Metodinės grupės nariai

Per mokslo metus

Metodinės tarybos nariai

Per mokslo metus

Dž.Samuolienė

Mokytojų profesinės
kompetencijos augimas.
Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas, tobulinimas.
Atestuoti pedagogai

.
Metodinės tarybos pirmininkė

Kabinetai tapo jaukesni,
geriau metodiškai parengti.
Paskatinti kabinetus gerai
prižiūrintys mokytojai.
Ugdymo proceso
kokybės gerinimas
Pedagoginės patirties
sklaida.

V.Tijūnaitienė

