METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2016-2017 M.M.
Tikslai:
Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo , informacinio raštingumo.
Siekti, kad išaugtų ugdymo kokybė, skatinti individualią mokinių pažangą atsižvelgiant į mokinių
poreikius, tobulinant ir aktualizuojant ugdymo turinį, individualizuojant ugdymo procesą ir kitaip
plečiant ugdymo formų pasirinkimo galimybes.
Uždaviniai:
1.Stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, skatinti mokytojų savitarpio pagalbos
teikimą įgyvendinant priemonę ,,Kolega kolegai“;
2. Dalintis patirtimi vertinant kiekvieno mokinio pažangą ,derinant vertinimą ir įsivertinimą,
skatinant mokinių motyvaciją, didinant ugdymo galimybes įvairių polinkių mokiniams;
3.Organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių veiklą;
4.Koordinuoti MG veiklą tobulinant edukacines aplinkas, sudarančias saugias ir palankias ugdymo
( -si) sąlygas skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams;
5. Koordinuoti MG veiklą , didinančią gimnazijos patrauklumą ir atvirumą visuomenei bei gerinti
jos įvaizdį;
6.Dalyvauti veikloje ugdant mokinių mokymosi ir dalyvavimo gimnazijos kultūrinėje ir
visuomeninėje veikloje motyvaciją.
.
Metodinės tarybos funkcijos:


Kartu su gimnazijos administracija ir VP,UP darbo grupėmis nustatyti mokytojų
metodinės veiklos prioritetus



Koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą.



Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jų prioritetus.



Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, savitarpio pagalbą, gerosios patirties sklaidą.



Kartu su gimnazijos administracija spręsti lėšų , skirtų metodinėms ,techninėms,
vaizdinėms priemonėms pirkti bei pažintinėms ekskursijoms, naudojimą



Prireikus vertinti mokytojų darbus bei mokytojų praktikų veiklą

Metodinę tarybą sudaro:


Mokyklos metodinių grupių pirmininkai



Metodinės tarybos pirmininkė - Jolanta Deksnienė



Mokytojai ekspertai- Svetlana Bogatko , Valerija Kargina

Pagrindinės kvalifikacijos kėlimo kryptys 2016-2017 m.m.


Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimo sistema



Vertinimas ir įsivertinimas



Refleksijos metodai ir būdai
Metodinių grupių sudėtis
8 metodinės grupės 2016-2017 m. m.

Lietuvių kalbos
Nr. m.g.

Rusų kalbos
m.g.

Užsienio kalbų
m.g.

Socialinių mokslų
m.g.

Deksnienė Jolanta
Kucina Edita
Žemaitienė Jolanta
ŽilinskienėNeringa
Sakalauskaitė Zita
Artamavičienė Olga
Magylaitė Dangutė
Davydova Lina
Nadiežda
Juodžiūnienė
10. Voitekian Veronika
11. Gigelevičienė
Aušra

Beinorienė Vanda
MamzeliovaValentina
Makeičik Irina
Širokova Lidija

Bogatko Svetlana
Kazankova
Svetlana
Jagudina Pelagėja
Narbut Teresa
Mateikienė Violeta
Starovoitova Natalja

LavruvjanecLiudmila
Shirokaya Tatiana
Mukhaeva Yulia
Dutkevičienė
Eleonora
Šliachtenko Lilija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Nr. Matematikos
ir informatikos
m.g.
1. Žarik Irina
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gamtos mokslų
m.g.

Selivanova
Tatjana
Kargina Valerija Kronova
Liudmila
Bogomolnikova
Rumianceva
Irina
Larisa
Lipunova Julija
Shirokaya
Tatiana
Riabova Nadežda Tichomirova
Jelena
Murina Jelena

Technologijų
ir menų m.g.

Kūno kultūros
m.g.

Orlova Tatjana
Merežnikova
Irina
Denisenko
Andrej
Lukjanov
Viktor
Marina
Kločkova
Artūras
Šuranovas
Svetlana
Bendelston

Andrej Kolga
Vera Tišionok

Metodinės tarybos darbo planas 2016-2017 m. m.
2016 m. rugsėjis
1.Metinės metodinės veiklos prioritetų, tikslų ir uždavinių nustatymas 2016-2017 m. m.
Ugdomosios ir metodinės veiklos aptarimas , mokytojų įsivertinimo anketų analizė. Darbo
tvarkos, organizacinių klausimų aptarimas. Kabinetų edukacinės aplinkos aptarimas. Ilgalaikio
plano struktūros koregavimas.
Bendradarbiavimo sistemos ,,Kolega kolegai“ aptarimas
Darbo grupių sudėties svarstymas.
1 g klasių adaptavimosi problemų aptarimas, poreikių ir lūkesčių analizė
2016 m. lapkritis-gruodis
Individualios mokinio pažangos stebėjimo galimybės, būdai ir sunkumai. Patirties sklaida.
Stebėtų pamokų pagal numatytą priemonę ,,Kolega – kolegai“ aptarimas. Pasisako MG
pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Veronika Voitekian ir Jolanta Deksnienė.
Matematikos mokytojos ekspertėsValerijos Karginos seminaras gimnazijos mokytojams – savo
sukurtos sistemos pristatymas ir aptarimas.
.
2017 m. vasaris
Ugdomosios veiklos formų, skatinančių mokymosi motyvaciją, įvairovę ir efektyvumą
aptarimas. Ugdymo galimybių didinimas įvairių polinkių ir gebėjimų mokiniams. Pagalbos
mokiniui metodai ir būdai ( stebėtų pamokų pagal numatytą priemonę ,,Kolega-kolegai“
aptarimas.)Pasisako MG pirmininkai ir pavaduotoja Jolanta Deksnienė
2017 m. gegužė
Vidaus audito aptarimas. Mokytojų įsivertinimo anketų aptarimas, koregavimas. Gimnazijos
ugdomosios veiklos rezultatų aptarimas. Tikslų ir uždavinių numatymas kitiems mokslo
metams. Bendradarbiavimo sistemos ,,Kolega- kolegai“ aptarimas ir koregavimas.

