HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ
METODINĖS GRUPĖS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Humanitarinių ir socialinių
mokslų metodinės grupės sudėtis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Irena Stongvilienė –pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė.
Loreta Petrutienė – narė, etikos mokytoja.
Daiva Katkuvienė – narė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.
Rūta Jankauskienė – narė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.
Elina Rusteikienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Audrius Ronkys – narys, anglų kalbos vyresnysis mokytojas.
Rima Šimkevičienė - narė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Jadvyga Viršilienė – narė, gamtos ir žmogaus, geografijos vyresnioji mokytoja
Jovita Pušinskienė – narė, tikybos vyresnioji mokytoja

Prioritetai:
1. Ugdymo proceso kokybė ir individuali mokinio pažanga.
2. Visapusiškos asmenybės ugdymas glaudžiai bendradarbiaujant su šeima.

Tikslai:
1. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją.
2. Gerinti pamokos organizavimą, skatinti individualią mokinių pažangą.
3. Ugdyti mokinių saviraišką, saviugdą ir pilietiškumą.

Uždaviniai:
1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, dalyvaujant seminaruose,
skleidžiant pedagogines ir metodines naujoves, dalijantis gerąja darbo patirtimi.
2. Ieškoti efektyvių, mokymosi motyvaciją keliančių metodų ir būdų, užtikrinant pamokų
kokybę, drausmę, mokymosi krūvio mažinimą.
3. Didinti savivaldumą mokantis.
4. Vykdyti ugdymą (si) skatinantį vertinimą.
5. Numatyti tarpdalykinės integracijos galimybes.
6. Tobulinti mokinio individualios pažangos tyrimą ir fiksavimą.
7. Skatinti mokinių savanorystę, iniciatyvumą, saviraišką, pilietiškumą, puoselėti mokyklos
tradicijas.
8. Pristatyti atskirų mokomųjų dalykų kaupiamojo vertinimo sistemą.
9. Paruošti ir pristatyti taikomus refleksijos metodus pamokoje.

Eil.
Nr.
1
1.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

2
2017 metų veiklos planų
aptarimas.

3
2017m.
sausio 5 d.

4
I. Stongvilienė

2.

,,Atmintis gyva, nes liudija“,
skirta Laisvės gynėjų dienai.
Tarptautinis jaunimo
epistolinio rašinio konkursas.

2017 m.
I. Stongvilienė
sausio 13 d.
2017-01-16 E. Rusteikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros
PUPP programos 2018 m.
aptarimas.
Skaitymo konkursas.

2017-01-31 E. Rusteikienė

6.

Kaupiamojo vertinimo
sistema užsienio k. , lietuvių
k. pamokose.

2017 m.
vasario
mėn.

5
Iškels metodinės grupės
metų veiklos prioritetus,
tikslus ir uždavinius. Skirs
didesnį dėmesį bendrųjų
kompetencijų ugdymui,
ypač mokėjimo mokytis
kompetencijos ugdymui,
pamokos efektyvinimui,
kaupiamojo vertinimo
sistemos analizei,
refleksijai, tarpdalykinei
integracijai, savivaldaus
mokymosi aktyvinimui.
Ugdys pilietiškumą,
kūrybiškumą.
Dalyvauti tarptautinio
epistolinio rašinio
konkurse.
Susipažinti su lietuvių
kalbos ir literatūros PUPP
programa.
Skatinti mokinius domėtis
literatūra.
Pasidalins patirtimi kaip
sekasi naudoti kaupiamojo
vertinimo sistemą.

7.

Vasario 16 - Lietuvos
valstybės atkūrimo diena.
Pilietinė akcija ,,Lietuva
dainose, posmuose ir jų
iliustracijose“.
Užgavėnių šventė ,,Žėima,
žėima, biek iš kėima“.

2017 m.
vasario
mėn. 15 d.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

Kaupiamojo vertinimo sistema istorijos, geografijos, etikos, tikybos, gamtos
pamokose.
Kovo 11-osios, Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos,
minėjimas. Akcija.

2017-02-01 E. Rusteikienė
Užsienio kalbų
mokytojai.
Lietuvių k.
mokytojos
I. Stongvilienė,
E. Rusteikienė

Ugdys pilietiškumą ir
formuos kitas vertybines
nuostatas.

2017 m.
vasario 28
d.
2017 m.
kovo mėn.

R. Jankauskienė

Skatins domėtis lietuvių
tradicijomis.

Dalykų
mokytojai

Pasidalins patirtimi kaip
sekasi naudoti kaupiamojo
vertinimo sistemą.

2017 m.
kovo 10 d.

I. Stongvilienė,
E. Rusteikienė

Ugdys mokinių
patriotiškumą,
pilietiškumą, žingeidumą.

11.

Mokyklos konkursas
,,Raštingiausias mokinys“.

2017 m.
kovo mėn

E. Rusteikienė

Atrinkti mokiniai
dalyvauti rajoniniame
konkurse.

12.

Tarptautinis užsienio kalbų
konkursas ,,Kengūra“

2017 m.
kovo mėn.

Užsienio kalbų
mokytojai

Skatins neformalų
domėjimąsi užsienio
kalbomis.

1
13.

2
8 kl.. mokinių vokiečių k.
olimpiada.

3
2017 m.
kovo mėn.

4
R. Jankauskienė

14.

7- 10 kl. mokinių anglų
kalbos olimpiada

2017 m.
kovo mėn.

D. Katkuvienė,
A. Ronkys

15.

Renginys ir viktorina skirta
užsienio kalboms

2017 m.
balandžio
mėn.

J. Jankauskienė,
D. Katkuvienė,
A. Ronkys,
R. Šimkevičienė

16.

Lietuvių kalbos ir literatūros
5 ir 7 klasės olimpiada.

E. Rusteikienė

17.

Kaip motyvuoti mokinius
mokytis.

18.

19.

Standartizuotų lietuvių
kalbos ir literatūros ir
socialinių mokslų 6,8 kl.
testų rezultatų analizė.
Rusų kalbos atvira pamoka.

2017 m.
balandžio
mėn.
2017 m.
balandžio
mėn.
2017 m.
gegužės
mėn.

R. Šimkevičienė

20.

Gedulo ir vilties diena.

2017 m.
gegužės
mėn.
2016 m.
birželio
mėn.

21.

Individualių programų,
teminių planų, būrelių darbo
planų aprobavimas.

2017 m.
rugsėjo
mėn.

I. Stongvilienė

22.

Europos kalbų diena.

2017 m.
rugsėjo
mėn.

23.

Žemaitiški skaitymai.

2016 m.
spalio
mėn.

D. Katkuvienė,
A. Ronkys,
R. Jankauskienė,
E. Rusteikienė,
R. Šimkevičienė
E. Rusteikienė

D. Katkuvienė
I. Stongvilienė

I. Stongvilienė

5
Padės atrinkti geriausius
mokinius į rajoninę
olimpiadą.
Padės atrinkti geriausius
mokinius į rajoninę
olimpiadą.
Ugdys mokinių
domėjimąsi užsienio
kalbomis, skatins
kūrybiškumą ir aktyvumą.
Atrinks geriausius
mokinius į rajoninę
olimpiadą.
Pristatys būdus kaip
motyvuoti mokinus
mokytis.
Aptarti rezultatai, išanalizuotos mokinių daromos
klaidos ir numatyti būdai
darbo gerinimui
Pasidalys darbo patirtimi.
Ugdys pilietiškumą,
kūrybiškumą, skatins
domėjimąsi svarbiais
istorijos įvykiais.
Susitars dėl ilgalaikių ir
trumpalaikių mokomųjų
dalykų planų rengimo
principų ir tvarkos. Aptars
mokinių mokymosi
poreikius ir susitars dėl
mokomųjų dalykų modulių,
pasirenkamųjų dalykų
pasiūlos, Bendrųjų
programų, išsilavinimo
standartų bei individualių
programų suderinamumo.
Teiks suderinti pavaduotojui
ugdymui, direktoriui –
tvirtinti.
Ugdys mokinių pagarbą
visoms Europos kalboms,
pristatys projektus apie
Europą.
Ugdys mokinių saviraišką,
talentą, meilę gimtajai
tarmei.

1
24.

2
Vokiečių kalbos diena.

25.

Akcija „Kad neliktų nė vieno
užmiršto“.

26.

Adventinė popietė .

2017 m.
gruodžio
mėn.

J. Pušinskienė

27.

Advento vainikų
šventinimas.

J. Pušinskienė

28.

Humanitarinių ir socialinių
mokslų metodinės grupės
2016 metų veiklos analizė ir
metodinės grupės pirmininko
rinkimai.

2017 m.
gruodžio
mėn.
2017 m.
gruodžio
mėn.

Metodinės grupės pirmininkė

3
4
2017 m.
R. Jankauskienė
spalio
mėn.
2017 m.
I. Stongvilienė
spalio mėn.

I. Stongvilienė

5
Ugdys mokinių saviraišką ir
kūrybiškumą.
Papildys ir pristatys surinktą
medžiagą apie mirusius
mokyklos mokinius ir
mokytojus, primins Vėlinių
tradicijas, tvarkys
neprižiūrimus kapus, ugdys
elgesio kultūrą.
Sutelks mokyklos
bendruomenę, skatins
mokinių kūrybines
kompetencijas, puoselės
tautos tradicijas.
Skatins mokinių kūrybines
kompetencijas, puoselės
tautos tradicijas.
Analizuos 2016 m. veiklą.
Numatys būsimą veiklą,
sieks naujų būdų gerinti
ugdymo kokybę, išrinks
metodinės grupės
pirmininką.
Irena Stongvilienė

