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MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJA
MENINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS PLANAS 2020-2021 m. m.

I.

2019-2020 m. m. metodinės grupės veiklos analizė.
2019- 2020 m. m. meninio ugdymo metodinė grupė veiklą vykdė pagal išsikeltus mokyklos uždavinius:

1 uždavinys. Organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius.
Šį uždavinį visi grupės nariai įgyvendino dirbdami su mokiniais ne tik pamokų metu, bet ir neformaliojo švietimo metu bei dalyvaudami užklasinėje veikloje.
Visi metodinės grupės nariai įgyvendindami pirmą uždavinį:
 paruošė mokymosi planus kiekvienai klasei,
 tobulino mokinių individualios pažangos stebėjimą, įsivertinimą, refleksiją,
 taikė patirtinio ugdymo metodus,
 skatino mokinius kūrybiškai mąstyti, dalyvauti parodose, projektuose,
 dirbo su mokiniais ne tik pamokų metu, bet ir konsultavo mokinius individualiai konsultacinių valandų metu bei dalyvaujant užklasinėje veikloje.
 individualizavo ir diferencijavo užduotis pagal mokinių gebėjimus ir poreikius,
 domėjosi aktyviais mokymo (-si) metodais, taikė juos ugdymo procese,
 kartą per mėnesį susirinkimų metu aptardavo darbo strategijas,
 skatino mokinius pačius įsivertinti savo veiklas, numatyti tolimesnes tobulinimosi sritis.
Technologijų mokytojai taikė įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias gabių mokinių kompetencijas, mokinių kūrybiškumą. Pamokų metu stengėsi formuoti
mokinių vertybines nuostatas apie kultūrinį paveldą ir tradicijas, siekė, kad pamokos būtų kokybiškos ir įdomios.
Mokytoja D. Petrikienė pravedė atvirą matematikos - muzikos integruotą pamoką „Paprastosios trupmenos muzikoje ir matematikoje“. (2019-11-21)
Mokytoja A. Gricienė pravedė atvirą pamoką 7a klasėje „Pažintis su siuvamąja mašina. EKUP: Tradiciniai amatai: siuvėjo amatas. UK: Siuvėjo profesija.“ (202002-24)
Mokytoja A. Gricienė pravedė interaktyvią viktoriną „Kūčių ir Šv. Kalėdų papročiai“ penktų klasių mokiniams. (2019-12-16)
Mokytoja T. Damulienė kartu su tikybos mokytojais pravedė integruotą technologijų ir tikybos pamoką Adventinio vainiko pynimas. (2019-11-27)
Mokytojai ruošė mokinius olimpiadoms, konkursams eksponavo mokinių darbelius mokykloje suorganizuotose parodėlėse,
Technologijų, dailės ir muzikos mokytojai ir jų mokiniai aktyviai įsijungė į Erasmus+ programą „Europos dizainas – Europija 2020.
Technologijų mokytojai ir jų mokiniai parengė 2 instaliacijas mokykloje: ,, Lietuvos liaudės ornamentas - popieriaus plastika“ ir instaliacija mokykloje priminti
Lietuvos valstybės atkūrimo 30 metų istoriją.
R. Lupeikienė organizavo mokyklinę kalėdinę parodą „Laiškas Kalėdų seneliui“ (dalyvavo 5-8 kl) .

R. Lupeikienė organizavo Tarptautinio projekto „Tavo žvilgsnis 2019“ laureatų piešinių parodą, skirtą mokytojų dienai (5-8 kl.);
Virtualios knygos „Laisvei 30“ sukūrimas ir pristatymas mokyklos bendruomenei. Apsijungė literatų, dailės, anglų ir istorijos NŠ būreliai;
Muzikos mokytojos organizavo progimnazijoje mokinių koncertus.
Patirties tiltai tarp Kalnėnų progimnazijos ir M.Račkausko gimnazijos dalykinės sistemos mokytojų. Roma Skirmontienė 5d. Pučiamieji instrumentai.
Natalija Dapšienė 1f Muzikos rūšys. Muzikos atlikėjai.
2 uždavinys. Siekti individualios mokinio pažangos į ugdymo procesą integruojant patirtinį ir patyriminį mokymą(si).
Visi metodinės grupės nariai įgyvendindami antrą uždavinį:
 kiekvienoje pamokoje taikė mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą, kuri įpareigoja mokinį prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi,
stebėti, savo asmeninę ūgtį,
 sudarė sąlygas kiekvienam mokiniui patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų veiksmingai valdyti ugdymo procesą, stiprinti mokinių
mokymosi motyvaciją ir aukštesnių mokymosi pasiekimų siekį,
 skatino mokinius reflektuoti ir analizuoti savo patirtį bei iš jos mokytis, kartu skatindami mokinį geriau pažinti save kaip asmenį.
Technologijos.
Rajoninė meno paroda ,,Gamtoje iš gamtos“ (Senamiesčio parke) dalyvavo mokinių grupė, kuri įgyvendino kūrybines idėjas iš natūralių gamtinių išteklių;
Tarptautinis projektas ERASMUS + ,,Europos dizainas – Europija 2020“ (Mažeikių muziejuje) mokinių kūrybinė paroda ,,Vertybės atgimsta daiktuose“ (D.
Stripeikaitė 7c ir 8 kl. mokiniai);
Technologijų olimpiada „Miniatiūra 20x20“ dalyviai (T. Žiauga 7d, V. Kaminskaitė 8d), M. Baranauskas 8b – II vieta;
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture Telšiuose nuotolinių būdu R. Slančiauskas 8b, D. Stripeikaitė 7c, A.
Momgaudytė 7c, H. Brazdauskas 8a, V. Kaminskaitė 8d – dalyviai;
Rajoninė amatų mugė ,,Kurkime Kalėdų stebuklą kartu“ Suvenyrai, lėšas aukojome autizmu sergantiems vaikams (G. Gurauskytė 6d, E. Daktaras 6d, E.
Butaitė 6d);
Rajoninė Etninės kultūros olimpiada V. Vilčinskytė 6a kl. - II vieta, S. Saltonaitė 6a kl. – III vieta;
Lietuvos mokinių II etapo etninės kultūros olimpiados Žemaitijos regioninis turas V. Vilčinskytė 6a – dalyvė.
Dailė.
Tarptautinio projekto „Tavo žvilgsnis 2019“ laureatų piešinių paroda skirta mokytojų dienai (5-8 kl.);
Rajoninė meno paroda ,,Gamtoje iš gamtos“ (Senamiesčio parke) dalyvavo mokinių grupė, kuri įgyvendino kūrybines idėjas iš natūralių gamtinių išteklių;
Tarptautinis projektas ERASMUS + ,,Europos dizainas – Europija 2020“ (Mažeikių muziejuje) mokinių kūrybinė paroda (5-6 kl. mokiniai);
Tarptautinis mokinių meninės kūrybos darbų konkursas „Kalėdinis atvirukas“ - padėka J. Burbaitei 7c;
Respublikinis projektas-konkursas „Tavo žvilgsnis 2020“. Nugalėtojai diplomantai - A. Nacytė 6a, J. Muturas 6a, A. Suzdaleva 6b, A. Daščioraitė 6b, B.
Raudonytė 6c, D. Vitkutė 6c, M. Saloum 6c, A. Grigutė 7b, G. Bucevičiūtė 7c, K. Tarutytė 8a, S. Danieliūtė 8a, M. Urnikytė 8a;
Mažeikių rajono 8kl. ir I-IV gimn. kl. mokinių dailės olimpiada „Lietuvos raudonoji knyga 2020“ – B. Svirkaitė 8c - II vieta, K. Tarutytė 8a - III vieta;
Virtuali paroda „(Ne)atrasta Europos sąjunga“ – 6-8 kl. parodos dalyviai;
Muzika.
Tarptautinis projektas ERASMUS + ,,Europos dizainas – Europija 2020“ (Mažeikių muziejuje) mokinių koncertas;

Respublikinis protų mūšis 8 kl. mokiniams „Mūsų kraštas margas kaip raštas“;
Rajoninis „Dainų dainelė 2020“ konkursas Mažeikių V. Klovos muzikos mokykloje. Mergaičių vokalinis ansamblis pateko į regioninį turą;
Adventinės 3-os žvakės uždegimas Mažeikių šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Mokiniai giedojo giesmes.
Rajoninis skaitovų konkursas. Koncertas dalyviams ir svečiams;
Rajoninis spec. pedagogų susirinkimas. Koncertavome susirinkimo dalyviams.
3 uždavinys. Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką.
Meninio ugdymo metodinės grupės mokytojai stengėsi kurti saugią, sveiką bei ekologišką aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi saugūs, pasitikintys savimi ir kitais.
Ne tik mokytojai, bet ir mokiniai skatinami pastebėti aplinką, su jais aptariama kaip būtų galima gražinti mokyklos erdves piešiniais, nuotraukomis ar erdviniais
objektais. Mokiniai įtraukiami į parodėlių organizavimą, piešinių ruošimą ir pasportavimą. Šitaip užsidirbamos ir socialinei veiklai skirtos valandos.
Instruktuojami mokiniai prieš pradedant technologijų kursą (2 kartus per metus), vykstantys į rajoninius ar respublikinius renginius, edukacines išvykas,
ekskursijas bei vykdant „Olweus“ patyčių programą pertraukų metu, integruojant į dalykų programas pamokų metu, stengiant sukurti saugią aplinką. Šiemet ir
toliau dalyvavome „Opkus“ programoje: pravesti visi užplanuoti užsiėmimai MSG grupėse (vadovė Raminta Lupeikienė). Skatinami MSG grupės vadovų
mokytojai nuolat turi prisiminti patys ir kitiems priminti programos taisykles, patyčių stabdymo veiksmus, gilintis į problemas ir ieškoti sprendimo būdų.
Veiksminga priemonė, drausminanti nemotyvuotus, trukdančius pamokos drausmę mokinius mokykloje yra pagalba „Mokytojas-mokytojui“, kada mokinys
išvedamas į kitą patalpą. Šia pagalba keletą kartų pasinaudojo ir mūsų metodinės grupės mokytojai.
Visi meninio ugdymo metodinės grupės mokytojai domėjosi savo dalyko naujovėmis, dalinosi patirtimi, kūrė metodines ir vaizdinės priemonės, turtino savo
kabineto aplinką.
Dalyvavome GMP veikloje, atlikome įvairius integruotus tarpdalykinius ir paprastus projektus.
Stasys Pauliukas su Jaunaisiais šauliais „Kalnėnų būrys“ gyvuoja jau šeštus metus ir sėkmingai dalyvauja šauliškoje veikloje, ugdydamas pilietiškumą bei
patriotinius jausmus.
Pavadinimas
Data
Dalyvis
Vieta
Laimėjimai
Mokslo ir žinių šventė
2019-09-02
7-8 kl. jaunieji šauliai
Kalnėnų progimnazijos mokykla
Dalyviai
Sedos kautynių paminėjimas
2019-10-06
16 Kalnėnų būrio
Seda
Dalyviai
jaunieji šauliai
Naktinė stovykla Židikuose
2019-11-08/09
19 Kalnėnų būrio
Židikų Marijos Pečkauskaitės
Ugnė Sutkevičiūtė I vieta- rankų lenkimas,
jaunieji šauliai
gimnazija
smiginys. Komandinėse estafetėse-II vieta,
šaudyme-III vieta, Asmeninėje įskaitoje
Lukas Sutkevičius-I vieta.
Lietuvos kariuomenės dienos
2011-11-22
22 Kalnėnų būrio
Mažeikiai. Laisvės ir
4 pasižadėjimai
minėjimas
jaunieji šauliai
nepriklausomybės aikštė
Naktinė stovykla Tirkšlių Juozo 2019-12-13/14
21 Kalnėnų būrio
Tirkšlių Juozo VitkausLaimėta taurė, geriausiai fiziškai pasirengęs
Vitkaus-Kazimieriečio
jaunieji šauliai
Kazimieriečio pagrindinė
būrys
pagrindinėje mokykloje
mokykla
Bėgimas Vilniuje ,,Mirties ir
2020-01-11
8 Kalnėnų būrio
Vilnius Antakalnio kapinėsVisi dalyviai apdovanoti atminimo ženklais
gyvybės kelias“
jaunieji šauliai
Televizijos bokštas
Sausio 13 minėjimas
2020-01-13
20 Kalnėnų būrio
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies
Dalyviai

Žygis

2020-01-24

Pul. P. Plechavičiaus minėjimas
Sedoje
Naktinė jaunųjų šaulių stovykla
Viekšnių gimnazijoje.
Bėgimas Mažeikiuose, minėjimas
Vasario 16
Birželio 14 minėjimas
Naktinė stovykla prie Daubarių
piliakalnio

2020-02-01
2020-02 07/08
2020-02-16
2020-06-13/14

jaunieji šauliai
14 Kalnėnų būrio
jaunieji šauliai
21 Kalnėnų būrio
jaunieji šauliai
24 Kalnėnų būrio
jaunieji šauliai
18 Kalnėnų būrio
jaunieji šauliai
Visas būrys

bažnyčia
Mažeikiai, Pavenčių 3-Ventos
upės kilpa-Pavenčių 3.
Seda
Viekšniai

Dalyviai
Dalyviai

Mažeikiai

I vieta Orientacinės varžybos, II vieta virvės
traukimas, II vieta, šaudymas.
Visas būrys apdovanotas atminimo medaliais

Tirkšlių seniūnija, Daubariai

Dalyviai

2019-2020 m. m. ataskaitą rengė metodinės grupės pirmininkas Kęstutis Mackevičius

2020-2021 m. m. metodinės grupės sudėtis:

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kęstutis Mackevičius – technologijų mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas
Raminta Lupeikienė – dailės mokytoja metodininkė
Tatjana Damulienė – dailės-technologijų mokytoja metodininkė
Stasys Pauliukas – technologijų mokytojas metodininkas
Aušra Gricienė – technologijų mokytoja metodininkė
Daina Petrikienė – muzikos mokytoja metodininkė
Roma Skirmontienė – muzikos mokytoja metodininkė

III.

2020-2021 m. m. metodinės grupės veiklos programą rengė: technologijų mokytojas metodininkas, metodinės grupės pirmininkas Kęstutis
Mackevičius, priemones veiklos programai siūlė visi metodinės grupės nariai.

IV.

2020-2021 m. m. mokyklos tikslas ir uždaviniai:
Tikslas: ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
Uždaviniai:
1. Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.
2. Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.
3. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.
4. Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.

VERTYBĖS:
Pagarba žmogui ir gamtai: sveika, saugi ir ekologiška aplinka.
Pilietinis sąmoningumas, sąžiningumas, visapusiškas asmenybės ugdymas.
V.

Veiklos turinys:
I uždavinys. Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data

Laukiami rezultatai

Kryptingai tęsti meninį ir technologinį
ugdymą pamokose ir NŠ veikloje,
integruoti sveikatos, lytiškumo, rengimo
Mokymo trumpalaikių planų (muzikos,
Rugsėjo šeimai; emocinio intelekto bei smurto
dailės, šokio, technologijų) ir NŠ programų
Visi mokytojai
mėn.
artimoje aplinkoje siūlomas programas į
rengimas, aprobavimas ir tvirtinimas
dalykų metinius planus. Patvirtinti
trumpalaikiai dalykų planai ir NŠ
programos.
Sudarytas veiklos planas 2020-2021 m.
Metodinės tarybos posėdis. 2020-2021m. m.
A. Staigvilienė, E. Jagminienė Rugsėjo m., sutarta dėl 10 ugdymo dienų
plano sudarymas, renginių aptarimas, 10
Metodinių grupių pirmininkai
mėn.
vykdymo. Tobulės planavimo
ugdymo dienų vykdymo aptarimas.
kompetencijos.
Surengtas koncertinis pasirodymas
R. Skirmontienė,
Mokslo ir žinių dienos šventėje. Tobulės
Rugsėjo šventė (Mokslo ir žinių diena)
D. Petrikienė
Rugsėjo 1d.
mokytojų ir mokinių socialinės,
S. Pauliukas ir jaunieji šauliai
kūrybinės kompetencijos.
Mokytojų dienos paminėjimas. Šventinis
Spalio mėn. Gerės mokinių kultūrinės bei meninės
pasveikinimas ir erdvinio akcento fojė
Visi metodinės grupės nariai
I sav.
kūrybinės kompetencijos.
sukūrimas.
Jaunųjų šaulių dalyvavimas Sedos kautynių
S. Pauliukas, Šaulių būrelio Spalio mėn. Tobulės mokinių praktiniai šaudymo
minėjime.
nariai
7 d.
įgūdžiai
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas,
S. Pauliukas, Šaulių būrelio
Lapkričio
jaunųjų šaulių pasižadėjimo renginys
Pilietiškumo ugdymas
nariai
mėn. 23 d.
Mažeikių Laisvės gynėjų aikštėje.
K. Mackevičius,
Atvira integruota technologijų ir dailės
Gruodžio Gerės pamokos organizavimo ir vedimo
T. Damulienė,
pamoka 7c kl. „Kalėdinė kompozicija“
mėn.
kompetencija
R. Lupeikienė

Pastabos

GMP

8.
9.
10.
11.
12.

Advento pradžia – advento vainiko
uždegimas
Naktinė stovykla mokykloje „Kalnėnai 2020“
Mokinių paruošimas kalėdiniam koncertui,
mokyklos puošimas
Gerumo akcija miesto žmonėms „Padovanok
gerumą“
Dalyvauti metodinės tarybos
susirinkimuose ir metodinėse valandose

D. Petrikienė,
R. Skirmontienė
S. Pauliukas
Visi metodinės grupės nariai
R. Lupeikienė ir 7c klasė
K. Mackevičius

13.

Gabiųjų mokinių ruošimas ir dalyvavimas
tarptautiniame konkurse „Tavo žvilgsnis“

14.

Jaunųjų šaulių dalyvavimas bėgime Vilniuje
„Gyvybės ir mirties kelias – 2021“

15.

Vasario 16-osios minėjimas

16.

Valstybės atkūrimo šventės koncertas

D. Petrikienė,
R. Skirmontienė

17.

Rajoninis „Jaunojo meistrelio“ konkursas

S. Pauliukas,
K. Mackevičius

18.

Gabiųjų mokinių ruošimas ir dalyvavimas
rajoninėje technologijų olimpiadoje .

Technologijų mokytojai

19.

Kovo 11-osios minėjimas

20.

Muzikinė viktorina 5-6 kl.

21.

Gabiųjų mokinių ruošimas ir dalyvavimas
rajoninėse 5-7 ir 8-12 kl. dailės olimpiadose

R. Lupeikienė

22.

Gabiųjų mokinių ruošimas ir dalyvavimas
rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose,
projektuose ir renginiuose.

Visi metodinės grupės nariai

R. Lupeikienė
S. Pauliukas, Šaulių būrelio
nariai
S. Pauliukas, Šaulių būrelio
nariai

S. Pauliukas, Šaulių būrelio
nariai
D. Petrikienė,
R. Skirmontienė

Gruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.
Visus
metus

Tobulės mokytojų ir mokinių socialinės,
kūrybinės kompetencijos
Tobulės mokinių atsakomybė,
pilietiškumas
Tobulės mokinių ir mokytojų kūrybinės
kompetencijos
Tobulės mokytojų ir mokinių socialinės,
kūrybinės kompetencijos
Tobulės mokytojų švietimo ir
informavimo politika.
Gabieji mokiniai parodys savo
2021 m. gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę,
sausio mėn. tobulės mokinių ir mokytojų kūrybinės
kompetencijos
Sausio
Pilietiškumo ugdymas
mėn. 12 d.
Vasario
Pilietiškumo ugdymas
mėn. 16 d.
Tobulės mokytojų kūrybinės
Vasario
kompetencijos, bendravimas,
mėn. 16 d.
bendradarbiavimas
Gabieji mokiniai tobulins savo
Vasario
iniciatyvines, kūrybines kompetencijas,
mėn. 28 d.
patirs kūrybinį džiaugsmą.
Gabieji mokiniai tobulins savo
Vasarioiniciatyvines, kūrybines kompetencijas,
kovo mėn.
patirs kūrybinį džiaugsmą.
Kovo mėn.
Pilietiškumo ugdymas
11 d.
Tobulės mokytojų kūrybinės
Kovo mėn.
kompetencijos, bendradarbiavimas
Vasario- Gabieji mokiniai tobulins savo
balandžio iniciatyvines, kūrybines kompetencijas,
mėn.
patirs kūrybinį džiaugsmą.
Visus
Tobulės mokinių kūrybinės
mokslo kompetencijos, mokiniai gebės vykdyti ir
metus
pristatyti meninius projektus, ugdys
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komunikavimo gimtąja kalba
kompetencijas.
23.

Padėti organizuoti ir ruošti užduotis
konkursui „Mokyklos lyderiai“

24.

Dainuojančių mokytojų festivalis „Dainų
pynė“

25.

Mokinių paruošimas ir dalyvavimas
parodoje-konkurse „Sidabro vainikėlis“

26.

Rajoninė technologijų mokinių darbų
paroda. Parodos aptarimas

27.

28.
29.

Mokinių paruošimas ir dalyvavimas mokslo
ir pasiekimų šventėje „Kalnėnų spindulys“.
Renginio aptarimas
Integruotas projektas „Seku pasaką“ - lėlių
spektaklis (lietuvių liaudies pasaka)
pradinukams.
„Muzika žiedų ir vėjo“ – dainuojančių vaikų
festivalis.

Visi metodinės grupės nariai
D. Petrikienė,
R. Skirmontienė,
K. Mackevičius
T. Damulienė, A. Gricienė,
K. Mackevičius, S. Pauliukas
Technologijų mokytojai
Visi metodinės grupės nariai
A. Gricienė,
E. Jagminienė
D. Petrikienė,
R. Skirmontienė

Balandžio
Dalykinių kompetencijų pritaikymas.
mėn.
Tobulės mokytojų kūrybinės
Balandžio
kompetencijos, bendravimas,
mėn.
bendradarbiavimas
Balandžio Tobulės mokytojų ir mokinių kūrybinės,
mėn.
etnokultūrinės kompetencijos.
BalandžioTobulės mokinių ir mokytojų kūrybinės,
gegužės
kultūrinės ir iniciatyvumo kompetencijos.
mėn.
Gegužės
mėn.

Tobulės mokytojų ir mokinių kūrybinės
kompetencijos.

Gegužės
mėn.

Tobulės mokytojų ir mokinių kūrybinės
kompetencijos.

Gegužės
mėn.

Tobulės mokytojų ir mokinių kūrybinės
kompetencijos.

II uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

Priemonės pavadinimas
Metodinės grupės susirinkimai dėl mokinių
vertinimo, įsivertinimo ir pažangos
stebėsenos
Akcija „Kolega – kolegai“ – patirties
sklaida
El. dienyno pagalba informuoti tėvus apie
mokinių ugdymo(si) rezultatus ir padarytą
pažangą.
Dalijimasis gerąją patirtimi – patyriminis
ugdymas

Vykdytojai

Data

Laukiami rezultatai

Visi metodinės grupės nariai

Visus
metus

Tobulinti bendrąsias ir socialines
kompetencijas.

Visi metodinės grupės nariai

Visus
metus

Tobulės bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijos

Visi metodinės grupės nariai

Visus
metus

Gerės tėvų informavimo ir švietimo
politika.

Visi metodinės grupės nariai

Vasario
mėn.

Tobulės mokytojų švietimo ir
informavimo politika.

Pastabos

III uždavinys. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Projektas „Valgyk sveikai“
Saugios ir sveikos aplinkos kūrimo būdai
mokykloje
Bendravimas su progimnazijos specialistais:
psichologe, bendruomenės slaugytoja,
socialiniu darbuotoju

Data

T. Damulienė
A. Gricienė

Visi metai

Visi mokytojai

Visi metai

Visi mokytojai

Visi metai

Laukiami rezultatai

Pastabos

Kurti saugią, sveiką, ekologišką, vaiko
gerovei palankią aplinką. Tobulinti
bendrąsias ir socialines kompetencijas.
Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas, ekologiškumo ugdymas.

ATPP;
SLŠP

Sveikos gyvensenos įgūdžių
formavimas, ekologiškumo ugdymas.

IV uždavinys. Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data
Visi metai

4.

Dalyvavimas OLWEUS programoje

Visi mokytojai

5.

Kabinetų įvaizdžio gerinimas

Visi mokytojai

6.

Geranoriškumo akcija „Kolega – kolegai“

Visi mokytojai

7.

Domėtis savo dalyko naujovėmis

Visi mokytojai

Visi metai

8.

Dalyvauti gamtosauginių mokyklų
programoje. Integruoti darnaus vystymosi
idėjas ugdymosi procese.

Visi mokytojai

Visi metai

VI.

Spalio
mėn.
Visus
metus

Laukiami rezultatai

Pastabos

Kurti saugią, sveiką, ekologišką, vaiko
gerovei palankią aplinką. Tobulinti
bendrąsias ir socialines kompetencijas.
Saugi, palanki darbo aplinka.
Tobulės bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijos
Gerės mokytojų dalykinės ir
pedagoginės kompetencijos
Ekologinių, gamtosauginių
kompetencijų ugdymas, ekologinio
sąmoningumo formavimas
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Programos įgyvendinimo įvertinimas bus vykdomas 2021 m. birželio mėn.
Aptarta ir suderinta meninio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje.
Protokolo Nr 1, 2020-08-31
Meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkas
----------------------------------------------------------------

K. Mackevičius

