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TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS
SUDARYTI GALIMYBES ĮVAIRIŲ POREIKIŲ MOKINIAMS SIEKTI ASMENYBĖS BRANDOS, INDIVIDUALIUS POREIKIUS
ATITINKANČIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR NUOLATINĖS UGDYMO(SI) PAŽANGOS.
UŽDAVINIAI:
1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius šiuolaikiškus mokymo būdus bei formas.
2. Skatinti mokinio motyvaciją, matuojant asmeninę pažangą, panaudojant grįžtamojo ryšio informaciją ugdymo proceso tobulinimui.
3. Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą ir siekti jos efektyvumo.
4. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.

2 TIKSLAS
PUOSELĖTI VERTYBES, VIENIJANČIAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ.
UŽDAVINIAI:
1. Puoselėti įgalinančią lyderystę, skatinant dialogo ir susitarimų kultūrą, bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.
2. Skatinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, siekiant, kad apie 45% tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos bendruomenės
gyvenime.
3. Formuoti tvirtą patyčių prevenciją siekiant „Olweus“ mokyklos statuso.

VEIKLOS TURINYS
1 tikslas. SUDARYTI GALIMYBES ĮVAIRIŲ POREIKIŲ MOKINIAMS SIEKTI ASMENYBĖS BRANDOS, INDIVIDUALIUS
POREIKIUS ATITINKANČIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMŲ IR NUOLATINĖS UGDYMO(SI) PAŽANGOS.
Eil.
Nr.
1
1.

2.
3.

4.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

uždavinys. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius šiuolaikiškus mokymo būdus bei formas.
Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarą
gimnazijoje bei dalyvauti kituose seminaruose
pamokos vadybos bei ugdymo turinio įvairinimo
klausimais.
Geros pamokos sampratos aptarimas. Parengti
„Ugdymo(si) veiklos (pamokos) stebėjimo formą“.
Geros pamokos modelio sukūrimas ir
įgyvendinimas (pamokų stebėjimas, aptarimas,
refleksija).

Visus metus

Neformaliojo švietimo organizavimo poreikių
analizė. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių
pasiūla.

Gegužė

Balandis
Balandis–lapkritis

G.Šibekienė
Visi mokytojai
G.Šibekienė
GMT
Visi mokytojai

GMT

Visi metodinės grupių nariai dalyvavo
mokyklos ar kitų švietimo įstaigų
organizuotuose renginiuose.
Patvirtinta visiems vienoda pamokos
stebėjimo forma.
Sukurtas geros pamokos modelio aprašas,
parengti kriterijai. Stebėtų ir aptartų vieno
mokytojo vestų pamokų skaičius per m.m.
– ne mažiau 2; pamokų, kuriose
įgyvendinamas geros pamokos modelis,
dalis – 70 proc. Analizuoti gerų pamokų
pavyzdžiai, aptariami ugdymo metodai ir
būdai.
Paruoštos rekomendacijos darbo grupei
gimnazijos ugdymo plano rengimui.

Atvirų pamokų savaičių organizavimas
Balandis
GMT
Skatinamas bendradarbiavimas, dalijimasis
„Šiuolaikinės pamokos kokybę sąlygojantys
Spalis
Visi mokytojai
patirtimi siekiant šiuolaikinės pamokos
veiksniai“
2 uždavinys. Skatinti mokinio motyvaciją, matuojant asmeninę pažangą, panaudojant grįžtamojo ryšio informaciją ugdymo proceso tobulinimui.

5.

1.

Pranešimų „Kolega – kolegai“ ciklas:

Gruodis

GMT

Vyko patirties sklaida motyvuojančių

„Motyvuojančios veiklos pamokoje“

2.

3.

Dalykų savaičių organizavimas:
 socialinių mokslų
 lietuvių kalbos
 užsienio kalbų
 gamtos mokslų
 tiksliųjų mokslų
Mokymas/is bendradarbiaujant. Gabių vaikų
ugdymo organizavimas.

4.

Mokyklinio turo olimpiadų organizavimas

5.

Individualios mokinių pasiekimų pažangos
stebėjimo, fiksavimo sistemos aptarimas.

6.

Nominacijos „Metų mokinys“ nuostatų parengimas.

3

MG pirmininkai
Gegužė
Kovas
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Visus metus

gruodis-vasaris
Pagal sudarytą
grafiką
rugpjūtis
Rugpjūtis

GMT

MG pirmininkai

GMT

GMT

Konsultacinio ugdymo centro įkūrimas. Poreikių ir
galimybių analizė.

Birželis

G.Šibekienė

2.

Renginys „Metodinių idėjų mugė“ tema „Mokinių
mokymosi motyvacijos kokybė/lygis, kaip mokinio
ir mokytojo gebėjimo komunikuoti rezultatas“.
NMPP rezultatų analizavimas bei raštingumo
kėlimo krypčių numatymas.
Bandomųjų brandos egzaminų organizavimas,
vertinimas ir rezultatų analizė.

Birželis

G.Šibekienė
R.Česokienė

Birželis

MG pirmininkai

Kovas

MG pirmininkai

4.

Pagal galimybes gabūs vaikai dalyvaus
rajono respublikos olimpiadose,
konkursuose.
Organizuotos visų dalykų olimpiados ir
numatytos perspektyvos dėl dalyvavimo
rajono olimpiadų turuose.
Pakoreguotas individualios mokinių
pasiekimų pažangos stebėjimo, fiksavimo
tvarkos aprašas.
Parengtos nominacijos „Metų mokinys“
nuostatos.

uždavinys. Tobulinti pagalbos mokiniui sistemą ir siekti jos efektyvumo

1.

3.

veiklų pamokoje organizavimo klausimais.
Mokytojai ugdėsi mokinių mokymosi
motyvacijos palaikymo pamokoje
kompetencijas.
Sukurtos netradicinės motyvuojančios
edukacinės aplinkos.

Įkurtas konsultacinis ugdymo centras,
atsižvelgiant į mokinių poreikius ir
gimnazijos galimybes.
Vyko gimnazijos mokytojų
bendradarbiavimas, patirties sklaida.
NMPP 2, 4, 6, 8 klasėse rezultatų
aptarimas, perspektyvų numatymas.
Padėti mokiniams tikslingai pasirinkti BE.
Nustatytos abiturientų mokymosi spragos
ir numatytos priemonės joms likviduoti.

5.
4

IIG klasės užsienio kalbų mokymosi lygių
Birželis
MG pirmininkai
Įvertinti ugdymo turinio pritaikymo įvairių
nustatymo testų rezultatų analizė
gebėjimų mokiniams rezultatai.
uždavinys. Plėtoti dialogišką ir tyrinėjantį ugdymąsi (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.

1.

Naudojamų kompiuterinių programų, skaitmeninių
įrankių ir pateikčių bazės kaupimas.
Vadovėlių, metodinių priemonių bazės
atnaujinimas.

Visus metus

GMT

2.

Projektinės veiklos organizavimas:
Projektas „Nordplus junior“
Projektas „Gyvenu laisvai“
Projektas Erasmus+ „Love every drop“
„Mokykla be sienų“ – pamokų organizavimas
netradicinėse aplinkose.

Visus metus

Sudarytos darbo
grupės

Visus metus

Visi mokytojai

3.

Visų metodinių grupių nariai dalijosi
gerąja patirtimi, kaupė naudojamų
kompiuterinių programų, skaitmeninių
įrankių ir pateikčių bazę.
Užsakyti trūkstami bei nauji vadovėliai,
reikalingos metodinės priemonės

Organizuotos tyrinėjimu grįstos pamokos
netradicinėse erdvėse.

2 tikslas. PUOSELĖTI VERTYBES, VIENIJANČIAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENĘ.
Priemonės pavadinimas

Eil.
Nr.

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1 uždavinys. Puoselėti įgalinančią lyderystę, skatinant dialogo ir susitarimų kultūrą, bendruomenės narių kūrybiškumą, pilietiškumą ir sveiką
gyvenseną.
1.

Besiatestuojančių mokytojų veiklos aptarimas.
Rekomendacijų atestacinei komisijai pateikimas.

2.

Mokytojo veiklos įsivertinimas. Pasiruošimas
metiniam pokalbiui.

Pagal atestacijos
programą
Birželis

GMT
Visi mokytojai

Aptarta besiatestuojančio mokytojo
metodinė veikla ir paruošta rekomendacija.
Įvykdytos veiklos aptarimas, kitų metų
užduočių numatymas

Apskritojo stalo diskusijos su Mokinių taryba
Spalis
GMT
Aptartos bendradarbiavimo problemos,
„Kitoks mokytojas - kitokia pamoka – kitokia
MT
numatytos jų sprendimo gairės.
mokykla“ organizavimas
2 uždavinys. Skatinti nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą, siekiant, kad apie 45% tėvų aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos

3.

bendruomenės gyvenime.
Atvirų klasių valandėlių- mokiniai, jų tėvai, klasės Visus metus
Klasių vadovų MG
vadovas - organizavimas.
Apklausos. Atsiliepimų analizė.
2.
Pagalba mokiniui. Konsultacinių dienų
Balandis
GMT
organizavimas. Mokymosi problemų sprendimų
Lapkritis
numatymas.
3. Elektroninio dienyno galimybių naudojimo tyrimas, Kovas - balandis
GMT
teikiant informaciją mokiniams, tėvams apie
mokinių daromą pažangą bei mokymosi
organizavimą.
3 uždavinys. Formuoti tvirtą patyčių prevenciją siekiant „Olweus“ mokyklos statuso.
1.

1.

Visų mokytojų dalyvavimas OPKUS diegime.

2.

Pakartotinis tyrimas „Gimnazijoje dirbančių
pedagogų mikroklimato tyrimas“

Visus metus

Visi mokytojai

Balandis - gegužė

G.Šibekienė
R.Česokienė

APROBUOTA
Metodinėje taryboje
pirmininkė Gražina Šibekienė
Protokolo Nr.1, 2018-01-17
______________________

Tėvai supažindinti su klasės vadovo veikla.
Klasės vadovo ir tėvų bendradarbiavimas
sprendžiant klasės problemas.
Organizuotos mokytojų ir tėvų
konsultacinės dienos ugdymo problemų
klausimais.
Tėvai supažindinti su vaiko mokymosi
pasiekimais. Bendradarbiavimas su tėvais.

Pagerintas gimnazijos bendruomenės
mikroklimatas.
Atliktas tyrimas. Rezultatai aptarti mokytojų
tarybos posėdyje.

