MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS
METODINĖS TARYBOS 2022-2023 M.M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – ugdymo proceso, orientuoto į mokinių pasiekimų gerinimą, organizavimas.
Uždaviniai:
1. Pasiekimų vertinimo, įsivertinimo ir individualios ūgties tobulinimas.
2. Mokinių mokymo ir mokymosi, žinių taikymo kokybės gerinimas.
3. Efektyvios mokymosi pagalbos mokiniams organizavimas.
Eil.
nr.
1.

Veiklos priemonė

Įvykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

Pamokos kokybės tobulinimas

Rugsėjis – birželis

Metodinė taryba

2.

Mokinių pasiekimų gerinimo planas

Rugsėjis

Metodinės grupės

3.

Kolegialaus grįžtamojo ryšio
organizavimo aprašas

Iki 2023 m. sausio 1
d.

Metodinė taryba

4.

Pamokos per kolegialų
bendradarbiavimą tobulinimas

Rugsėjis – birželis

Metodinės grupės

5.

Gerosios patirties sklaida

Rugsėjis – birželis

Metodinės grupės

6.

Metodinė diena

Balandis

Metodinė taryba

Susitarta dėl geros
pamokos požymių.
Aptartos ir parengtos
priemonės mokinių
pasiekimams gerinti
Aptartas ir parengtas
kolegialaus grįžtamojo
ryšio aprašas
Pravesta po 2-3 atviras ir
po 1 integruotą
mokomųjų dalykų
pamokas
Dalykines ir profesines
kompetencijas patobulins
bent 60% mokytojų
Dalykines ir profesines
kompetencijas patobulins
bent 70% mokytojų

Pasiekti rezultatai

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Ugdymosi planavimo pagal
atnaujinamą ugdymosi turinį
atnaujinimas
Bendrųjų programų mokinių
kompetencijų patvirtinimas

Gegužė

Metodinė taryba

Atnaujinta ilgalaikių
planų forma

Birželis

Metodinės grupės

Netradicinio ugdymo dienos
Office 365 sukurtas ir pildomas
„Inovatyvių mokymo(si) metodų
bankas“
Sukurtas ir pildomas užduočių banko
skirtingų gebėjimų mokiniams pagal
atskirus mokomuosius dalykus
(Office 365)
Pasirengimas mokytojų metinės
veiklos įsivertinimui

Rugsėjis – birželis
Spalis-birželis

Metodinės grupės
Metodinė taryba,
metodinės grupės

Spalis-birželis

Metodinė taryba,
metodinės grupės

Aptartos ir patvirtintos
bendrųjų programų
mokinių kompetencijos
Organizuotos 8-10 dienų
Parengti ir patalpinti po
1-2 inovatyvūs mokymo
metodai
Parengtos ir patalpintos
po 1-2 mokomojo dalyko
užduotys

Rugsėjis - spalis

Metodinė taryba

Mokytojų metinės veiklos analizės ir
refleksijos vykdymas
Metodinės tarybos, metodinių grupių
veiklos programų, siekiant
įgyvendinti mokyklos tikslus ir
uždavinius, analizė

Lapkritis

Metodinės grupės

Parengta mokytojo
metinės veiklos analizės
ir refleksijos forma
Pravesti posėdžiai

Birželis

Metodinė taryba,
metodinės grupės

Aptartas veiklos
programų įgyvendinimas

