Lopšelio–darželio 2019m. veiklos plano
priedas Nr.3
METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.
Tikslas. Tobulinti ugdymo (si) kokybę, skatinant nuolatinį bendruomenės mokymąsi, sutelktumą,
asmeninį tobulėjimą, mokytojų bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios vaiko pažangos.
2. Tobulinti asmeninį profesinį meistriškumą, profesinės veiklos įsivertinimo gebėjimus, taikant
kolegialaus mokymosi metodus.
Eil. Veiklos turinys
Laukiamas rezultatas
Data
nr.
1. Uždavinys. Didinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant
pažangos.
1.

Vaiko pasiekimų ir
pažangos fiksavimo PU
grupėse aptarimas

Balandžio
mėn.

V.Aleknienė

Ankstyvojo ir ikimokyklinio
Gegužės
Z.Urbonavičienė
ugdymo metodinėse grupėse
mėn.
D.Šilkūnienė
bus aptartas ugdymo tęstinumo
problemos, priimti susitarimai.
3.
Aktyvių ugdymo metodų
Metodinėse grupėse bus
Rugsėjo
Direktoriaus
taikymo ugdomojoje
susitarta dėl aktyvių metodų
mėn.
pavaduotojas
veikloje aptarimas
taikymo atskirose amžiaus
ugdymui
grupėse. Dauguma pedagogų
Metodinių grupių
(80%) gebės organizuoti
pirmininkai
ugdymą naudodami
aktyviuosius ugdymo metodus.
2.
Pažintinių tiriamųjų
Visi pedagogai kartą per
Metų eiga Direktoriaus
ugdomųjų veiklų
ketvirtį pasidalins gerąją
pavaduotojas
aptarimas
tiriamųjų veiklų organizavimo
ugdymui
patirtimi.
3.
Ugdymo turinio
Aptarti ugdymo turinio
Lapkričio Direktoriaus
planavimo
planavimo sritimis privalumai
mėn.
pavaduotojas
tobulinimas
ir trūkumai. Pedagogai gebės
ugdymui
lanksčiai planuoti
atsižvelgiant į vaikų poreikius.
2.Uždavinys.Tobulinti asmeninį profesinį meistriškumą, profesinės veiklos įsivertinimo
gebėjimus.
2.

Vaikų pasiekimų
vertinimo baigus ugdymo
pakopą aptarimas

Bus aptartas Pasiekimų
aplanko turinys, vaikų
pasiekimų vertinimas pagal
kriterijus. Susitarta dėl kriterijų
tikslinimo, vertinimo
tobulinimo.

Atsakingi,
vykdytojai
kiekvieno vaiko

1.

Metodinių grupių
veiklos planų aptarimas.
Metodinės tarybos
veiklos plano rengimas.

2.

Pedagogų kompetencijų
didinimas identifikuojant
ir vertinant vaiko
pasiekimus

3.

4.

5.

6.

7.

Parengti planai.
Numatyti metodinės veiklos
prioritetai.

Ne mažiau kaip kartą per mokslo
metus metodinėse grupėse vyks
aptarimai dėl Vaiko pasiekimų
gerinimo, aplanko tobulinimo,
visų ugdymo proceso dalyvių
įtraukimo.
Dalyvavimas
Numatytas kvalifikacijos
kvalifikacijos tobulinimo kėlimas pagal poreikius ir
renginiuose. Savišvieta.
įstaigos prioritetus.
Visi pedagogai dalyvaus
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose.
Idėjų mainų „KolegaKiekvienas pedagogas dalyvaus
kolegai “ koordinavimas ne mažiau kaip vieno kolegos
organizuojamoje ugdomojoje
veikloje per metus. Dalinsis
gerosios patirties pavyzdžiais.
Metodinė diena „Kraičio Bus organizuotas gerosios
skrynia“
patirties renginys rajono
pedagogams.
Atviros veiklos
Pravestos ir aptartos ne mažiau
kaip 3 atviros kolegų veiklos,
taikoma geroji patirtis.
Metodinių grupių 2019
Įsivertinta veikla ir priimti
m. veiklos aptarimas
susitarimai, dėl
2020 m. veiklos planavimo.

I –as
ketvirtis

Metodinė taryba

Metų eiga

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Metų eiga

Pedagogai

Metų eiga

Metodinė taryba

Lapkričio
mėn.

R.Jocienė
N.Jurkienė

Spaliogruodžio
mėn.
Gruodžio
mėn.

Metodinių
grupių
pirmininkai
Metodinė taryba

