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Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021m.m.

I.

II.
III.

2020-2021m.m. užsienio kalbos mokytojų meodinės grupės sudėtis:
Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Raimonda Stonkuvienė
Nariai:
Olga Pileckienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė
Jolanta Slančauskienė – anglų kalbos vyr. mokytoja
Daiva Valantė – anglų kalbos vyr. mokytoja
Loreta Gedvilienė – rusų kalbos vyr. mokytoja
Edita Piilberg - anglų kalbos vyr. mokytoja
Neringa Surplienė - anglų kalbos vyr. mokytoja
Violeta Semčenkienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė
Zina Gedrimienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
2020-2021m.m. užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos programą rengė užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
2020-2021m.m. mokyklos tikslas ir uždaviniai:
Mokyklos tikslas:
Ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos
Uždaviniai:
1. Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniais
2.Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas
3.Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą
4.Formuoti mokinių bendrąsias katalikiškąsias vertybines nuostatas

IV.

Veiklos turinys:
1.Uždavinys:
mokiniais

Eil.Nr.

Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų

Veiklos turinys

Atsakingi

Data

Laukiami rezultatai
Sudarytas užsienio kalbų
mokytojų metodinės
grupės planas
Patvirtinti užsienio kalbų
ilgalaikiai ir trumpalaikiai
planai
Gerės
mokinių
žinių
įsisavinimas.
Tobulės
dalykinės kompetencijos
Tobulinamos
dalykinės
kompetencijos,
gerės
mokinių pasiekimai
Tobulės dalykinės,
profesinės kompetencijos.
Bus parengtos užduotys
mokinių pasiekimams
vertinti
Mokinių
dalykinių
kompetencijų įvertinimas

1.

Metodinės veiklos 2020-2021m.m.
planavimas

Metodinės grupės
pirmininkė

2020-0828

2.

Pagrindinio ugdymo užsienio kalbų
trumpalaikių planų rengimas ir aptarimas

Metodinės grupės
nariai

2020-0828

3.

Pranešimai „5 klasių mokinių adaptacijos
ir 6 klasių mokinių, pradėjusių mokytis
antrosios užsienio kalbos aptarimas“

Mokytojų metodinės 2020m.
10 mėn.
grupės nariai

4.

Pranešimas ,,Informacinių technologijų
panaudojimas anglų kalbos pamokose"

E.Piilberg

2020m.
11 mėn.

5.

Savarankiškų ir kontrolinių darbų
metodinės medžiagos rengimas 1-8 klasėse

Užsienio kalbų
mokytojos

Visus
mokslo
metus

6.

Dalyvauti rajoninėse užsienio kalbų
olimpiadose bei konkursuose ir jų
vertinimo komisijose
Analizuoti mokinių mokymosi rezultatus

Metodinės
nariai

7.
8.

Dalyvauti užsienio kalbų konkursuose:
"Kengūra", "Tavo žvilgsnis", "Olympis"

grupės Pagal
pakvieti
mą
Metodinės grupės
02 mėn.
nariai
06 mėn.
Metodinės
grupės Kovo
pirmininkė

Mokinių
pasiekimų
ir
gebėjimų įvertinimas
Tobulinami kalbiniai
gebėjimai, mokiniai patirs

Pastabos

mėn.
Bendradarbiauti su spec. ugdymo
specialistais diferencijuojant,
individualizuojant ir humanizuojant
mokymo turinį prie mokinio poreikių
Mokinių pasiruošimas mokytis Gabijos ir
M. Račkausko gimnazijose.

Metodinės
nariai
Užsienio kalbų
mokytojos

2021m.
05 mėn.

Gerės mokinių mokymosi
motyvacija

11.

Užduočių rengimas konkursui "Mokyklos
lyderiai"

Metodinės grupės
nariai

2021m.

12.

Bendradarbiauti su Gabijos ir
M. Račkausko gimnazijomis, stebėti
mokinių pasiekimų pažangos pokytį

Metodinės grupės
nariai

20202021
m.m.

Gerės mokinių mokymosi
motyvacija, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę
Aptarsime buvusiųjų
mokinių pažangą,
analizuosime rezultatus

13.

Mokyklinė anglų k. viktorina 2-4kl.
mokiniams (GMP)

N.Surplienė
E.Piilberg

2021m.
04 mėn.

14.

Dalyvauti rajoniniame rusų kalbos 7-10
klasių dailyraščio konkurse

V. Semčenkienė,
L. Gedvilienė

2020m.
11 mėn.

15.

Dalyvauti rajoninėje rusų kalbos popietėje
,,Азбука“ 6-tų klasių mokiniams

V. Semčenkienė,
L. Gedvilienė

2021m.
03-04
mėn.

16.

Pildyti mokyklos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarką ir jos laikytis

Metodinės grupės
pirmininkė

17.

Dalyvauti rajono užsienio kalbų mokytojų
metodiniuose užsiėmimuose, seminaruose,
rajono renginiuose

Metodinės grupės
pirmininkė

18.

Respublikinė rusų kalbos mažoji olimpiada V. Semčenkienė,
8-9 klasėms
L. Gedvilienė

Visus
mokslo
metus
Visus
mokslo
metus
2021m.
03 mėn.

9.

10.

grupės 20202021
m.m.

mokymosi sėkmę
Galėsime pamatyti realią
mokinių gebėjimų kokybę

Gerės mokinių mokymosi
motyvacija, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę
Rašymo kompetencijų
ugdymas ir įvertinimas
Mokiniai komunikuos
antrąja užsienio kalba ,
dalykinių kompetencijų
ugdymas
Sutvarkyta
vertinimo
sistema, aiškūs vertinimo
kriterijai
Mokytojų
dalykinių,
pedagoginių,
metodinių
kompetencijų įvertinimas
Tobulinami
kalbiniai
gebėjimai, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę

19.

Mokyklinė rusų k. raiškiojo skaitymo
popietė, skirta Žemės dienai „Gamta ir aš“

L.Gedvilienė,
V.Semčenkienė

2021m.
03 mėn.

20.

Rajoninė užsienio kalbų popietė „...Ir
užsienio kalbos atveria duris talentams“

Užsienio kalbų
mokytojos

2021 m.
04 mėn.

21.

Rajoninė anglų kalbos 8 klasių mokinių
olimpiada

Anglų kalbos
mokytojos

2021m.
03 mėn.

22.

Pranešimas apie mokymosi motyvacijos
įtaką mokinių pasiekimams

J.Slančiauskienė

20202021m.

23.

Pranešimas „Socrative“ naudojimas anglų
kalbos pamokose“

O.Pileckienė

2020m.
12 mėn.

24.

Pranešimas „Anglų kalbos žodynėlio
(pagal vadovėlį „Smiles2“) pristatymas

N.Surplienė

2021m.
01 mėn.

25.

Pranešimas „Puzzle“ programėlės
panaudojimas anglų kalbos pamokose“

O.Pileckienė

2021m.
02 mėn.

Tobulinami
mokinių
kalbiniai,
meniniai
gebėjimai
Tobulinami
mokinių
meniniai
gebėjimai,
socialiniai įgūdžiai
Mokytojų
dalykinių,
pedagoginių,
metodinių
kompetencijų įvertinimas
Gerės mokinių mokymosi
motyvacija, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę
Gerės mokinių mokymosi
motyvacija, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę
Tobulės
dalykinės
kompetencijos
Gerės mokinių pasiekimai

2. Uždavinys: Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.
Eil.
Nr

Veiklos turinys

Atsakingi už
Data
vykdomą veiklą
Metodinės
grupės Visus
nariai
mokslo
metus

1.

Integruoti GMP į ugdomąjį procesą

2.

Gerinti mokomųjų kabinetų estetinį vaizdą

Metodinės grupės
nariai

3.

Integruoti OLWEUS į ugdomąjį procesą

Metodinės

Visus
mokslo
metus
grupės Visus
mokslo

Laukiami rezultatai
Ekologinių, gamtosauginių
kompetencijų
ugdymas,
ekologinio sąmoningumo
formavimas
Mokiniai patirs mokymosi
sėkmę
Sumažės patyčių
mokykloje

atvejų

metus

nariai
4.

Integruoti Sveikatos, lytiškumo bei rengimo
šeimai programos mokymą(si) į ugdymo
turinį

Metodinės
nariai

5.

Integruoti Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programos mokymą(si) į ugdymo turinį

Metodinės
nariai

6.

Integruoti Emocinio intelekto ugdymo
programą

Metodinės
nariai

grupės Visus
mokslo
metus
grupės Visus
mokslo
metus
grupės Visus
mokslo
metus

Gerės sveikatos
kompetencijos

ugdymo

Gerės sveikatos
kompetencijos

ugdymo

Gerės vaikų emocinė būklė

3. Uždavinys: Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą

Eil. Nr

Veiklos turinys

Atsakingi už
vykdomą veiklą

Data

Laukiami rezultatai
Mokytojų
dalykinių,
pedagoginių,
metodinių
kompetencijų vertinimas

1.

Integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka L.Gedvilienė,
8 klasėje
D.Baranovienė

2021m.
05mėn.

2.

Į užsienio kalbų pamokų turinį integruoti
patyriminį mokymą(si)

Metodinės grupės
nariai

Visus
mokslo
metus

3.

Pranešimas „Patyriminis ugdymas rusų
kalbos pamokose“

L.Gedvilienė

2021m.
04 mėn.

Tobulės
dalykinės,
komoetencijos

mokytojų
profesinės

Pastabos

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

V.

Atsakingi
už Data
vykdomą veiklą
Integruoti į užsienio kalbų pamokų turinį Metodinės
grupės Visus
bendrąsias
katalikiškąsias
vertybines nariai
mokslo
nuostatas
metus
Veiklos turinys

Laukiami rezultatai
Mokiniai
puoselės
katalikiškąsias vertybes

Metodinės grupės veiklos analizė bus vykdoma 2021m. birželio mėn.
Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
___________________________

Raimonda Stonkuvienė

Pastabos

