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GAMTOS, SOCIALINIŲ IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS
2018–2019 M. M. VEIKLOS PROGRAMA
2018-08-29
Metodinės grupės veiklos prioritetai:
1. Šiuolaikiniam gyvenimui būtinų kompetencijų (problemų sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo,
bendradarbiavimo ir kt.) ugdymas.
2. Dėmesys SUP ir aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams.
3. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijos tobulinimas.
Eil
Nr.
1

Veiklos sritis
Ugdymas
paremiantis
ugdymąsi

Įgyvendinimo priemonės ir
veiklos formos
Tarptautinių tyrimų (PISA, TIMSS) rekomendacijų
ir informacijos analizės panaudojimas ugdymo
proceso kokybei gerinti.
Programų individualizavimas SUP mokiniams,
atsižvelgiant į gebėjimų ypatumus ir gydytojų bei
metodines rekomendacijas.
Susipažinimas su specialiaisiais moduliais
aukštesniųjų gebėjimų turintiems mokiniams bei jų
naudojimas ugdyme.
Stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo veiklų
organizavimas, XXI a kompetencijų (problemų
sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo,
bendradarbiavimo ir kt.) ugdymas jose.
Gamtamokslinės laboratorijos priemonių rinkinio
papildymas ir naudojimas dialogiškam ir
tyrinėjančiam ugdymui(si).
Interaktyvus mokymasis naudojant skaitmenines
mokymo priemones (SMP).
Aktyvus mokinių įtraukimas į įsivertinimo procesą,
įvairių įsivertinimo įrankių naudojimas pamokose.
Teminės ir dalykinės integracijos galimybių
panaudojimas pamokose.
Mokymosi stiliaus nustatymas (interaktyvūs
užsiėmimai, diskusija, patarimai).
Konsultacijos suteikiant mokymosi pagalbą.
Ugdymo karjerai, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos,
Sveikatos ir lytiškumo programų integravimas į
dalyko pamokas, popamokinę veiklą.
Abipusis informacijos apie mokinių pažangą,
pasiekimus, ugdymosi problemas pasidalijimas su
medikais ir mokinių tėvais.

Terminai

Atsakingi
mokytojai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

A.Bieliauskienė,
D.Mikaliūnienė,
R.Stanevičienė,
D.Stasiūnienė

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje
Mokslo
metų eigoje

Visi nariai
Visi nariai
Visi nariai
D.Mikaliūnienė
Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Eil
Nr.
2

Veiklos sritis
Saviraiškus
dalyvavimas
centro
gyvenime

Įgyvendinimo priemonės ir
veiklos formos

R.Stanevičienė,
D.Stasiūnienė
D. Mikaliūnienė,
A. Bieliauskienė,
R. Stanevičienė,
L. Židonienė

Renginiai Mokslo ir žinių dienai.

2018-09-03

Edukacinės pamokos: „Margas gyvūnijos pasaulis“,
„Šiaudinių sodų rišimas“.

2018-10-02
2018-12-10

Pilietiškumo ugdymas renginiuose Konstitucijos
dienos, Laisvės gynėjų , Lietuvos valstybės
atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir
Gedulo ir vilties dienoms paminėti.

2018-10-25
2019-01-14
2019-01-25
2019-02-15
2019-03-08

R. Stanevičienė,
R. Dasevičienė,
A.Bieliauskienė,
L. Židonienė

I-II
pusmetis

R. Stanevičienė,
A. Bieliauskienė,
D. Mikaliūnienė

II pusmetis

D.Stasiūnienė

Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimas.

2018-11-15

R.Dasevičienė

Dalyvavimas Barbaros Petchenik vardo vaikų
žemėlapių konkurse „Mums patinka žemėlapiai“

Mokslo
metų eigoje

A.Bieliauskienė,
R.Stanevičienė

2019-0320/04-18

R. Dasevičienė

Dalyvavimas projekte „Mūsų namai – dorybių
žemė“.
Mokinių saviraiškos skatinimas kūrybinėse
dirbtuvėse: „Kalėdinio žaisliuko dekoravimas“,
„Kalėdinis atvirukas“, „Vilniaus mozaika“,
„Velykinio kiaušinio dekoravimas“, „Velykinis
atvirukas“, „Juostų vijimas“.
Mokinių kūrybiškumo ugdymas tarptautiniuose,
respublikiniuose, miesto rengiamuose konkursuose
bei projektuose.

Bendruomenė
– besimokanti
organizacija

Atsakingi
mokytojai

Tradiciniai šventiniai renginiai, projektai

Kultūrinė kūrybinė programa „VILNIUS 700“
(edukaciniai renginiai, ekskursijos, kūrybinės
dirbtuvės, konkursai).
Paskaita-diskusija „Renkuosi sveiką gyvenimo
būdą“

3

Terminai

A. Bieliauskienė,
R. Stanevičienė,
Mokslo metų
L.Židonienė,
eigoje
D.Mikaliūnienė,
D.Stasiūnienė
Mokslo
metų eigoje

Edukacija netradicinėse erdvėse
Edukacija Valdovų rūmuose, Nacionalinėje dailės
Mokslo
galerijoje, Robotikos akademijoje, ekskursija po
metų eigoje
Vilnių atviru autobusu, MO muziejuje.
Centro veiklų unikalaus vaizdinio kūrimas ir
I-II
aptarimas focus grupėse.
pusmečiai
Tarptautinio Erasmus+ projekto „Magnemathicts“
ataskaitos rengimas, efektyviausių veiklų
I pusmetis
pakartojimas
Dalyvavimas mokytojų ir medikų mokymuose
„Darbo ypatumai dirbant su autizmo spektro
2018-11-21
sutrikimų turinčiais vaikais“.
Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas
2018 m.
Mokslo festivalio ,,Erdvėlaivis ŽEMĖ 2018“,
rugsėjis,
švietimo inovacijų parodos „Mokykla 2018“
2018-11renginiuose.
23/25

Visi nariai

R. Stanevičienė,
D. Stasiūnienė,
L.Židonienė
Visi nariai
R. Stanevičienė,
L. Židonienė
Visi nariai

Visi nariai

Eil
Nr.

3

4

Veiklos sritis
Bendruomenė
– besimokanti
organizacija

Dinamiška,
atvira ir
funkcionali
ugdymo(si)
aplinka

Įgyvendinimo priemonės ir
veiklos formos
Kolega kolegai: dalykinės konsultacijos, patarimai
Pradinio ugdymo metodinės grupės mokytojams
organizuojant tiriamąją mokinių veiklą, naudojant
SMP.
Mokomės iš kolegų: pamokų stebėjimas ir
refleksija.
Kryptingas bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas (dalyvavimas webinaruose,
nuotoliniuose mokymuose ir aptarimas pasitarimų
metu).
Bendravimas, dalijimasis ir bendradarbiavimas
naudojantis skaitmeninėmis technologijomis.

Terminai

Atsakingi
mokytojai

Mokslo
metų eigoje

D. Mikaliūnienė,
A. Bieliauskienė

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Visi nariai

Mokslo
metų eigoje

Susipažinimas su dalyko brandos darbo tikslais,
Mokslo
uždaviniais, struktūra ir vertinimo sistema
metų eigoje
(seminarai, aptarimai).
Pranešimas metodinės grupės pasitarime „ Didesnių
gebėjimų vaikai: gabių ir talentingų vaikų
matematikai, gamtos mokslams savybės, gabių
2018-08-29
vaikų tipai“ (teorinė medžiaga ir praktinė
užduotis)“.
Refleksijos metodų ir rekomendacijų mokymosi
2019-04
procese pristatymas metodinės grupės pasitarime.
Vertinimas ir įsivertinimas. Pasirinkto įsivertinimo
2019-02
įrankio praktinis išbandymas.
Pranešimas metodinės grupės pasitarime „Fizika ir
2019-06-14
kalba“.
Metinės veiklos apmąstymas ir įsivertinimas,
2019-06-14
naujos gairės kitiems mokslo metams.
Bendrakultūrinės kompetencijos ugdymas išvykose 2018-10-31;
į Vilniaus rotušę, šv. Jonų bažnyčios varpinę.
2019-04 mėn.
Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašo
2019-06-15
aptarimas.
Erdvių sutvarkymas, pritaikymas pagal ugdymo(si)
Mokslo
poreikius, sukuriant stimuliuojančią aplinką
metų eigoje
pamokoms ir renginiams.
Mokinių kūrybinių darbų, idėjų, projektų
Mokslo
eksponavimas ugdymo(si) aplinkoje.
metų eigoje
Įvairios paskirties erdvių panaudojimas
Mokslo
ugdymui(si).
metų eigoje
Gamtamokslinio ugdymo priemonių rinkinio
Mokslo
eksperimentams papildymas.
metų eigoje
Renginių, edukacinių veiklų aprašymų, vaizdų
Mokslo
teikimas centro internetinei svetainei.
metų eigoje

Apsvarstyta ir pritarta
Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų
metodinės grupės posėdyje
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Visi nariai

Visi nariai

R.Stanevičienė

L.Židonienė
D.Mikaliūnienė

D.Stasiūnienė
D. Mikaliūnienė
D. Stasiūnienė
A. Bieliauskienė
Visi nariai
Visi nariai
Visi nariai
A. Bieliauskienė,
D. Mikaliūnienė
Visi nariai

