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Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos programos analizė 2019-2020 m.m.
Tikslas: Mokyklos veiklos kokybės gerinimas.
Uždaviniai:
1. Organizuoti ugdymo procesą atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius.
2. Siekti individualios mokinio pažangos į ugdymo procesą integruojant patirtinį ir patyriminį mokymą(si).
3. Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią ugdymo(si) aplinką.
Vertybės: Pagarba žmogui ir gamtai: sveika, saugi ir ekologiška aplinka. Pilietinis sąmoningumas, sąžiningumas, visapusiškas
asmenybės ugdymas.
Socialinių mokslų metodinė grupė 2019-2020 m.m. veiklą vykdė planuotai ir kryptingai siekiant įgyvendinti iškeltus mokyklos,
metodinės tarybos ir metodinės grupės uždavinius, atliepiant šiuolaikinės mokyklos principus: stengtasi kurti visiems palankią, saugią,
sveiką aplinką, siekta, kad vaikai patirtų pažinimo džiaugsmą, efektyviai komunikuotų bei bendradarbiautų. Planavome savo darbą
remiantis socialinių mokslų (geografijos, istorijos, dorinio ugdymo, fizinio ugdymo) bendrosiomis programomis. Pamokose ir
popamokinėje - dalykinėje veikloje taikėme įvairius mokymo(si) būdus, ypač daug dėmesio skiriant patyriminiam mokymui(si),
projektinį metodą, dirbant porose ar grupėje, skatinome mokinių kūrybiškumą Pamokose integravome gamtos mokslus, IKT, SUBP,
sveiką gyvenseną, GMP, ŽS, darnųjį vystymąsi, verslumą, ugdymą karjerai, prevencines, gyvenimo įgūdžių programas ir kt.
Diferencijavome ir individualizavome mokomąją medžiagą, mažinant mokinių darbo krūvį. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus,
diferencijuotos užduotys. Pamokose dėmesį skyrėme gabiųjų mokinių ugdymui, patyriminiais tyrinėjimais grįsto socialinio mokslų
mokymui. Ieškojome inovatyvių būdų, kaip paįvairinti nuotolinio mokymo(si) koncepciją; kaip vystyti įvairių mokymo(si) poreikių
mokinių kompetencijas, tobulinti mąstymo įgūdžius ir gebėjimus. Mokiniai motyvuoti, skatinti dalyvauti socialinių mokslų pobūdžio
olimpiadose, konkursuose, varžybose ir pan.
Pravesta atvira – integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka, dalyvauta mokyklos strateginio plano kūrime, bedradarbiauta su
tėvais, klasių vadovais, kitų dalykų mokytojais siekiant pažangos ir tinkamo mokinio elgesio. Iškeltos įvairios iniciatyvos, organizuoti
renginiai, kultūrinės pažintinės bei ugdymosi dienos.
Kurdami jaukią, saugią ir motyvuojančią aplinką, didelį dėmesį skyrėme formuodami savo ir mokinių santykį. Klasių ar salės fizinė
aplinka jauki. Pamokų metu kartu su mokiniais stengėmės palaikyti tolerantišką atmosferą. Taip pat įvaldydavome klases naudodami
taisyklių ir ribų apibrėžimus, reaguodavome į nepageidaujamas elgesio apraiškas. Bendraudami su mokiniais buvome malonūs,
pozityvūs, palaikėme ugdytinių nuomonę bei požiūrį. Pertraukų metu budėdavome 2-3 dienas per savaitę koridoriuose, laiptinėse,
valgyklose, stebėdavome mokinių elgesį, perspėdavome dėl netinkamo elgesio.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos programa 2020-2021 m.m.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2020-2021 m.m. metodinės grupės sudėtis:
Adelė Staigvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja
Diana Baranovienė, geografijos vyr. mokytoja, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Gražina Drąsutienė, tikybos vyr. mokytoja
Klemensas Jaraminas, tikybos mokytojas
Kornelija Jurienė, etikos mokytoja
Simona Batakytė-Levinienė, istorijos mokytoja
Vilma Liupšienė, fizinio ugdymo vyr. mokytoja
Birutė Miltenienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
Renatas Kateiva, fizinio ugdymo vyr. mokytojas

II.
2020-2021 m.m. metodinės grupės veiklos programą rengė:
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė.
III.

2020-2021 m.m. 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.

IV.

Veiklos turinys:

1 uždavinys: Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų
mokiniams.
Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data

Laukiami rezultatai

Ilgalaikių ir trumpalaikių planų
aptarimas ir tvirtinimas. 2020/2021
m.m. socialinių mokslų metodinės
grupės veiklos programos aptarimas
ir tvirtinimas

Metodinės grupės
nariai

2020-08-31

Tinkamas ugdymo proceso Dalykų
planavimas, tikslingas
mokytojai
darbo planavimas

2.

Bendrosios mokyklos pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos
aptarimas. Laikymasis jos nuostatų

Pavaduotoja ugdymui
A. Staigvilienė

2020-09-02

Dalykų
mokytojai

3.

Judrioji savaitė

2020-09-25

4.

Diena su knyga
Virtuali viktorina Kahoot, skirta
mokyklos gimimo dienai paminėti
Konstitucijos egzaminas

A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė
V. Liupšienė,
B. Pėčelienė,
R. Kateiva
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva

2020-10-28

Pagarba kalbai, gerės
skaitymo įgūdžiai
Mokiniai gilins savo žinias
apie mokyklos istoriją
Mokiniai gilins savo žinias
iš konstitucijos
Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

Kultūrinė
pažintinė diena

5.

A. Staigvilienė,
V. Liupšienė,
B. Pėčelienė
R. Kateiva
Metodinės grupės
nariai
S. Batakytė-Levinienė

Laikysis vertinimo
tvarkos, gerės
bendruomenės
bendravimas ir
bendradarbiavimas
Sveikos gyvensenos
ugdymas

Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

Pagal ŠS planą

Eil.
Nr.
1.

6.
7.

5-6 klasių mergaičių ir berniukų
kvadrato varžybos

8.

5-6 klasių rajoninės kvadrato
varžybos

2020-10-05
2020-10-05

2020-10-07
2020 - 11 mėn.

Pastabos

Kultūrinė
pažintinė diena

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Nacionalinis mokinių žaidimų
kūrimo konkursas
Stalo teniso kalėdinis turnyras
mokykloje

2020-11-16

Gerės mokinių įgūdžiai

B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva
Laisvės gynėjų diena - Sausio 13-oji A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė
Sausio 13-osios konferencija
A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė
Mokyklinė geografijos olimpiada
D. Baranovienė

2020 - 12 mėn.

Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

2021-01-13

Pilietiškumo ugdymas

2021 - 01 mėn.

Pilietiškumo ugdymas

2021 - 01 mėn.

Lietuvos Valstybės atkūrimo diena Vasario – 16-oji
Šachmatų varžybos mokykloje ir
rajone

A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva
D. Baranovienė

2021-02-12

Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Pilietiškumo ugdymas

A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva

16.

Šaškių varžybos mokykloje ir
rajone

17.

Gabiųjų mokinių (6-8 klasių)
dalyvavimas mokyklinėje ir
rajoninėje geografijos olimpiadoje
,,Mano gaublys“
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena Kovo – 11-oji
Jėgos trikovės varžybos mokykloje
ir rajone

18.
19.

20.

Plaukimo varžybos

S. Batakytė-Levinienė

2021 – 02 mėn.

Gerės mokinių mąstymo
įgūdžiai

Pagal ŠS planą

2021 – 02 mėn.

Gerės mokinių mąstymo
įgūdžiai

Pagal ŠS planą

2021 – 02 mėn

Gabieji mokiniai parodys
gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę

2021-03-10

Pilietiškumo ugdymas

2021 – 03 mėn.

Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

Pagal ŠS planą

2021 – 03 mėn.

Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

Pagal ŠS planą

21.

Šok į tėvų klumpes

22.

Gabiųjų mokinių (5-8 klasių)
dalyvavimas tarptautiniame
„Kengūros“ konkurse
Gabiųjų mokinių (6-8 klasių)
dalyvavimas rajoninėje istorijos
olimpiadoje
Lietuvos istorijos žinovas

23.

24.

Metodinės grupės
nariai
D. Baranovienė,
S. Batakytė-Levinienė
A. Staigvilienė,
A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė

2021 – 03 mėn.

Karjeros ugdymas

2021 – 02, 03
mėn.

A. Staigvilienė
S. Batakytė-Levinienė

2021 – 03 mėn.

Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Mokiniai gebės integruoti
dalykines ir bendrąsias
kompetencijas
Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Gerės mokinių fiziniai
įgūdžiai

2021 – 03 mėn.

25.

Č. Kudabos nacionalinis mokinių
geografijos konkursas (6-8 klasių)

D. Baranovienė

2021 – 03 mėn.

26.

Padėti organizuoti ir ruošti užduotis
konkursui „Mokyklos lyderiai”

Metodinės grupės
nariai

2021 – 03 mėn.

27.

Vakarų Lietuvos geografijos
olimpiada (8 klasė)

D. Baranovienė

2021 – 04 mėn.

28.

7-8 klasių krepšinio varžybos
mokykloje

2021 – 04 mėn.

29.

Nacionalinis teisės žinių konkursas

B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva
S. Batakytė-Levinienė

30.

Europos diena. Europos egzaminas
(5-8 klasės)

2021-05-09

31.

Šeimų sporto diena

A. Staigvilienė
S. BatakytėLevinienė,
D. Baranovienė
B. Pėčelienė,
V. Liupšienė,
R. Kateiva

2021 - 05 mėn.

2021 - 05 mėn.

Kultūrinė
pažintinė diena

Dalykų
mokytojai

Gabieji mokiniai parodys
savo gebėjimus, patirs
mokymosi sėkmę
Pilietiškumo ugdymas

Sveikos gyvensenos
ugdymas

Kultūrinė
pažintinė diena

32

Ekspedicinė – patyriminė diena

Metodinės grupės
nariai

2021-06-03

Kraštotyrinis ugdymas

Kultūrinė
pažintinė diena

33.

Gedulo ir Vilties diena

A. Staigvilienė,
S. Batakytė-Levinienė

2021-06-14

Pilietiškumo ugdymas

Kultūrinė
pažintinė diena

34.

Diena su auklėtoju

2021-06-23

Bendravimo ugdymas

35.

Geranoriškumo akcija „Kolega –
kolegai“

Metodinės grupės
nariai (klasių vadovai)
Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Susipažinimas su
mokyklos reikalavimais

Kultūrinė
pažintinė diena
Dalykų
mokytojai

36.

,,Mokytojo pagalba mokytojui“

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

OPKUS

Dalykų
mokytojai

37.

Pildyti mokyklos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarką ir jos laikytis
Užduočių gabiesiems mokiniams
diferencijavimas ir
individualizavimas
Mokyklos mokiniai ,,100-ko klubo
nariai“

Metodinės grupės
nariai

2020/20201 m.m.

Dalykų
mokytojai

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Sutvarkyta vertinimo
sistema, aiškūs vertinimo
kriterijai
Ugdymo proceso kokybės
užtikrinimas ir gerinimas

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Ugdymo proceso kokybės
užtikrinimas ir gerinimas

Dalykų
mokytojai

Viktorina mokiniams ,,Protmūšis“

S. Batakytė-Levinienė

2020/2021 m.m.

Ugdymo proceso kokybės
gerinimas

38.

39.
40.

Dalykų
mokytojai

2 uždavinys: Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Priemonės pavadinimas
Patirtinio ir patyriminio mokymo
taikymas
Teikti pagalbą žemesnių gebėjimų
mokiniams
Siekti gero pamokų lankomumo
Ieškoti naujų neformaliojo švietimo
veiklų
Mokytojų dalyvavimas įvairiose
seminaruose, kursuose, mokyklos ir
rajono metodinių grupių
susirinkimuose
Plėtoti kolegialų mokymąsi ir
grįžtamąjį ryšį su M. Račkausko
gimnazijos mokytojais. Patirties
tiltas
Atvirų durų dienos tėvams
Bendradarbiavimas su klasių
vadovais ir kitų dalykų mokytojais,
renkant informaciją tėvų
susirinkimams
Dalyvavimas klasių tėvų
susirinkimuose, pateikiant
informaciją apie mokinių pasiektus
rezultatus, problemas
Diferencijuoti pokalbius su gerai
besimokančių ir problemiškų
mokinių tėvais

Vykdytoja

Data

Metodinės grupės
nariai
Metodinės grupės
nariai
Metodinės grupės
nariai
Metodinės grupės
nariai
A. Staigvilienė,
dalykų mokytojai

2020/2021 m.m.

A. Staigvilienė,
dalykų mokytojai

Laukiami rezultatai

Pastabos

Gerės individuali mokinio
pažanga
Gerės individuali mokinio
pažanga
Gerės lankomumas ir
individuali mokinio pažanga
Gerės individuali mokinio
pažanga
Gerės individuali mokinio
pažanga, tarpdalykinis ryšys

Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

2020/2021 m.m.

Gerės individuali mokinio
pažanga, tarpmokyklinis
ryšys

Dalykų
mokytojai

Metodinės grupės
nariai
Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Didės tėvų įtaka vaikų
ugdymo(si) rezultatams.
Mokinių mokymosi krūvio,
motyvacijos mokytis
gerinimas.

Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Mokinių mokymosi krūvio,
motyvacijos mokytis
gerinimas.

Dalykų
mokytojai

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Didės tėvų įtaka vaikų
ugdymo(si) rezultatams.

Dalykų
mokytojai

2020/2021 m.m.
2020/2021 m.m.
2020/2021 m.m.
2020/2021 m.m.

2020/2021 m.m.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Bendradarbiavimas su Mažeikių
miesto kraštotyros muziejaus
darbuotojais
ES kultūros ir tradicijų integravimas
į dalykų ugdymo turinį
Istorijos, pilietiškumo pamokose laisvės kovų istorijos integravimas
Informacinių stendų, pateikčių
leidimas valstybės ir religinių
švenčių metu
Informacinio stendo ,,100
lankytynų vietų Lietuvoje“
pildymas
Dalyvavimas Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo dienos
paminėjime „Atminties kelias“
Keliauju po pasaulį, skirta
tarptautinei turizmo dienai
(pateiktys)
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema „Mokinių intensyvaus
judėjimo statistika“
Atvira integruota lietuvių kalbos ir
literatūros bei tikybos pamoka
,,Katekizmas - tikėjimo žinių
šaltinis“
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema ,,Socialinių emocijų
kompetencijų ugdymo integravimas
istorijos pamokose“

S. Batakytė-Levinienė

2020/2021 m.m.

A. Staigvilienė,
dalykų mokytojai
A. Staigvilienė,
dalykų mokytojai
S. Batakytė-Levinienė
G. Drąsutienė,
K. Jaraminas
D. Baranovienė

2020/2021 m.m.

S. Batakytė-Levinienė

2020-09-23

D. Baranovienė

2020-09-27

V.Liupšienė

2020 – 10 mėn.

Sveikos gyvensenos
ugdymas

Metodinė
grupė

E. Jagminienė,
K. Jaraminas

2020 – 10 mėn.

S. Batakytė-Levinienė

2021 – 01 mėn.

Gilins mokiniai lietuvių
kalbos ir literatūros žinias,
sies su katalikiškomis
vertybėmis
Socialinių emocinių
kompetencijų taikymas

Metodinė
grupė

2020/2021 m.m.
2020/2021 m.m.

2020/2021 m.m

Geriau pažins miesto
istoriją, gebės ją integruoti į
ugdymo turinį
Mokiniai įgis dalykinių
kompetencijų apie ES
Pilietinių patriotinių
kompetencijų ugdymas
Bendruomenė susipažins su
iškiliomis tautos datomis bei
tradicijomis
Gilins mokiniai geografines
žinias
Gilins mokiniai istorines
žinias, įgis tolerancijos
kitataučiams
Gilins mokiniai geografines
žinias

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pilietinė akcija „We remember“
(Mes prisimename)
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema ,,I pusmečio mokinių
pažangos ir pasiekimų analizė“
Buvusių Kalnėnų progimnzijos
aštuntokų adaptacija Mažeikių
Gabijos ir
M. Račkausko gimnazijose
Socialinių mokslų metodinės
grupės mokytojų susirinkimas.
Pranešimo tema ,,Įvairių metodų
taikymas fizinio ugdymo
pamokose“
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema ,,Patyriminio mokymo
efektyvumas ugdymo procese“
Atvira - integruota rusų kalbos ir
geografijos pamoka 8 klasėje. Tema
,,Kelionė po Lietuvą“
Atvira fizinio ugdymo pamoka 5
klasėje. Tema ,,Trumpų nuotolių
bėgimas. Vidutinių nuotolių bėgimo
technika“
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema „Mokymo(si) metodų taikymo
bruožai tikybos pamokose“
Socialinių mokslų metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
tema ,,Patyriminis mokymas

S. Batakytė-Levinienė

2021-01-27

Geriau pažins istoriją

Metodinės grupės
nariai

2021 – 02 mėn.

Ugdymo rezultatų analizė
įtakos mokytojų ugdymo
kokybės pokyčius

Metodinės grupės
nariai ir gimnazijų
mokytojai

2021 - 02 mėn.

B. Pėčelienė

2020 – 02 mėn.

Tinkamas mokinių
paruošimas,
bendradarbiavimas su
gimnazijos mokytojais
Metodų svarba fizinio
ugdymo pamokose

Metodinė
grupė

K. Jaraminas

2021 - 03 mėn.

Patyriminio ugdymo
efektyvumas

Metodinės
grupės nariai

A. Staigvilienė,
D. Baranovienė,
L. Gedvilienė
A. Staigvilienė,
R. Kateiva

2021 - 05 mėn.

Gerosios patirties sklaida
mokyklos mokytojams

Dalykų
mokytojai

2021 – 05 mėn.

Gerosios patirties sklaida
mokyklos mokytojams

Dalykų
mokytojai

G. Drąsutienė

2021 – 05 mėn.

Krikščioniškų vertybių
ugdymas

Metodinės
grupės nariai

K. Jūrienė

2021 – 06 mėn.

Dorinio ugdymo vertybių
diegimas

Metodinės
grupės nariai

30.

30.

dorinio ugdymo pamokose“
Socialinių mokslų metodinės grupės Metodinės grupės
mokytojų susirinkimas. Pranešimo
nariai
tema ,,II pusmečio ir metinių
įvertinimų mokinių pažangos ir
pasiekimų analizė“
Mokytojų veiklos įsivertinimo
lentelių (savianalizių) pristatymas

Mokyklos direktorė
R. Arbatauskienė,
pavaduotoja ugdymui
A. Staigvilienė

2021 – 06 mėn.

Ugdymo proceso kokybės
užtikrinimas ir ugdymo
kokybės gerinimas

Metodinės
grupės nariai

2021 – 06 mėn.

Dalykinių kompetencijų
tobulinimas, pasidalijimas
gerąja darbo patirtimi,
naujovių sklaida

Metodinės
grupės nariai

3 uždavinys: Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

5.

Priemonės pavadinimas

Vykdytoja

Data

Dalyvavimas gamtosauginių
mokyklų programoje

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Tęsti OPKUS projektą, integruoti į
ugdymo dalykus
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei
rengimo šeimai bendrosios
programos (SLŠP) integravimas į
ugdymo dalykus
Bendrosios žmogaus saugos
programos integravimas į mokymo
turinį
Dalyvavimas VGK

Metodinės grupės
nariai
Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

Metodinės grupės
nariai

2020/2021 m.m.

2020/2021 m.m.

Laukiami rezultatai

Pastabos

Padės plėtoti saugios,
sveikos ir ekologiškos
aplinkos kūrimą
Saugios, vaiko gerovei
palankios aplinkos kūrimas
Saugios, vaiko gerovei
palankios aplinkos kūrimas

J. Fridrekienė,
dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

Tobulės bendrosios
žmogaus saugos
kompetencijos
Saugios, vaiko gerovei
palankios aplinkos kūrimas

Dalykų
mokytojai
Dalykų
mokytojai

4 uždavinys: Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas
Adventinis rytmetys „Uždekim
advento žvakelę...“

Vykdytoja
G. Drąsutienė,
K. Jaraminas

Data
2020 – 12 mėn.

2.

Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijos ir Metodinės grupės nariai
papročiai

2020-12-22

3.

Renginys „Šv. Velykų belaukiant“

2021 – 04 mėn.

G. Drąsutienė,
K. Jaraminas

Laukiami rezultatai
Mokiniai brangins savo
tautos tradicijas bei
papročius, ugdysis
krikščioniškąsias vertybes
Mokiniai brangins savo
tautos tradicijas bei
papročius, ugdysis
krikščioniškąsias vertybes
Krikščioniškų vertybių
ugdymas

Pastabos
Mokyklos
bendruomenė

Ugdymosi diena

Aptarta ir suderinta socialinių mokslų mokytojų metodinėje grupėje.
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