KLAIPĖDOS “VERSMĖS”
PROGIMNAZIJOS
METODINĖS TARYBOS, MOKYTOJŲ
2019-2020 M.M. VEIKLOS ATASKAITA

2019-2020 M.M. METODINĖS TARYBOS DARBO
PLANAS
• TIKSLAS
• Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, orientuoto į ugdymo kokybės gerinimą, mokinių mokymosi
motyvacijos stiprinimą, mokymosi pagalbos teikimą.
• UŽDAVINIAI
• Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pamokos vadybą.
Tikslingai naudoti IT bazę, kompiuterines programas ir skaitmeninius įrankius ugdymo turinio pateikimui, mokinių vertinimui,
konsultavimui ir motyvacijos didinimui.
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis pedagogine patirtimi.
Ieškoti efektyvesnių būdų fiksuoti ir skatinti atskirų mokinių pažangą, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus.
• PRIORITETAI
• Mokinių individualių galių pažangos ugdymo procese užtikrinimas ir plėtojimas, mokymosi motyvacijos, pasitikėjimo savo
jėgomis skatinimas.

Savalaikės pagalbos mokiniams teikimas.
Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMUOSE
APIBENDRINTA MOKYTOJŲ NUOMONĖ IR PRIIMTI
SPRENDIMAI
• Klasikinio ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo programos rengimas.
• Lankomumo fiksavimo tvarka.
• Susirinkimas-praktikumas „Mokytojų savišvieta ir dalijimasis gerąja patirtimi apie teikiamą pagalbą mokiniui,
dalykinių konsultacijų efektyvumas”.
• Susipažinimas su naujausiais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais.
• Standartizuotų testų aptarimas, analizavimas.
• 1-5-tų klasių adaptacijos aptarimas.
• Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė.
• Vadovėlių ir mokymo priemonių 2019-2020 m.m. poreikio aptarimas ir užsakymas (elektroniniai vadovėliai).
• Nuotolinio mokymo įgyvendinimas.

NUOTOLINIS MOKYMAS

LIETUVIŲ KALBOS METODINĖ GRUPĖ
• Miesto greitojo skaitymo konkurso „Minutė” organizavimas (laimėtos prizinės vietos).
• Dalyvavimas dailaus rašto konkurse „Žąsies plunksna”(laimėta prizinė vieta).
• Teksto įrašo pateikimas M. Valančiaus meninio tekstų skaitymo šventei Nasrėnuose.
• Darbas vertinimo komisijose (olimpiada, jaunųjų filologų konkursas, brandos egzaminai).
• Epistolinio rašinio konkursas.
• Edukacinis konkursas „Olympis”.
• Rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės vardo rašinio konkursas.
• Lietuvių kalbos olimpiada 8-tų klasių mokiniams (laimėtos prizinės vietos).
• „Rašau be klaidų“ - raštingiausio 6-oko konkursas (laimėtos prizinės vietos).

MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ METODINĖ GRUPĖ
• Integracinis konkursas „Sugalvok mokyklos bibliotekai logotipą“.
• Tarptautinis konkursas IT „Bebras“.
• NMA organizuojama matematikos olimpiada Kaune.
• Vakarų Lietuvos regiono 5-8 kl. Matematikos olimpiada KU (1 prizininkas).

• Naujametinių kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija“.
• Kalėdinių kompiuterinių atvirukų konkursas „Kalėdų stebuklas“.
• Vakarų Lietuvos regiono matematikos konkursas „Kodas“ (2 prizininkai).
• Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea“ (2 prizininkai).

• Miesto matematikos olimpiada (1 prizininkas).
• Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ (2 prizininkai mieste).
• Respublikinis kompiuterinių piešinių konkursas „Mano šeima“.
• Respublikinis IT konkursas „Olympis 2020 – pavasario sesija“

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ
GRUPĖ
• Dalyvavimas tarptautiniame projekte International LUMA Start 2020 Suomijoje „Mokinių žvilgsnis į Baltijos jūros
ekologines problemas“ R.Bytautė, S.Gedvilienė
• Respublikinio projekto „Olimpinis mėnuo“ laureatai (laimėti 700 eur.) D.Monkevičienė
• Ekologinio projekto „Tai prasideda nuo tavęs ir manęs“ pristatymas nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje mini mokymuose „Projektų mugė 2020“. J. Rupeikienė, N. Gedminienė
• Renginys - pamoka kitaip „Pradėk nuo savęs“ 3-4 klasėms. Susitikimas su miesto Tarybos nare L.Girskiene
• Respublikinis bandomasis projektas. Išbandyta ir įvertinta pasaulio pažinimo vadovėlio „Taip“ I klasei medžiaga.
L.Steponavičienė

• Projektas „Teatro duris pravėrus“. E.Beriozkinienė
• Projektų pristatymas „Mano augintinis“ J. Lipinskienė
• Projektas „Vilties laiškai“ A. Buivydienė

1340 akademinių valandų
kvalifikacijai kelti.
26 vestos pamokos
30 stebėtų pamokų
11 edukacinių išvykų

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ
GRUPĖ
• Laimėtas Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių konkursas „Draugauju su knyga“ S.Gedvilienė

• Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2020“ I ir III vietos laimėtojai. J. Rupeikienė
• Laimėtas „Debesų ganyklų“ organizuotas konkursas Lietuvos moksleiviams - išvyka į Vilniaus knygų mugę. J. Rupeikienė
• Mokinių konkursas - varžybos „Lets move“ – komanda II vieta mieste. N. Gedminienė
• Klaipėdos miesto dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį glosto“ III vieta. J.Lipinskienė

• ,,Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada ,,Dramblys“ darželinukams, pradinukams ir 5-6 klasėms". D. Monkevičienė,
E.Beriozkinienė
• Klaipėdos miesto pradinių klasių 3-4 kl. Matematikos olimpiados organizavimas. E.Beriozkinienė
• Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas M. Mažvydo progimnazijoje „Plunksnelė 2020“ I vieta, E.Beriozkinienė
• Kvadrato varžybos Klaipėdos mero taurei laimėti. 2 vieta, M.Mikulienė

• Respublikinis moksleivių šaškių turnyras. G.Šimkuvienė
• Atradimų laboratorijos veikla „Mokymasis tyrinėjant pradinėse klasėse“ parodoje „Mokykla 2019“, Vilniuje. R.Bytautė, R.Balčienė,
S.Gedvilienė, L.Steponavičienė
• Mokinių paruošimas ir dalyvavimas Klaipėdos miesto ir regiono pradinių klasių mokinių konferencijoje „Žiniukų akademija“
S.Gedvilienė, J. Rupeikienė, M.Mikulienė, G.Šimkuvienė, R.Bytautė

• Regioninė gamtamokslinė praktinių ir tiriamųjų darbų konferencija. „Kodėl dreba drebulės lapai“. G.Šimkuvienė

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖ GRUPĖ
ANGLŲ KALBA
• Viešojo kalbėjimo konkursas miesto mokyklų 8-tų klasių mokiniams ( I vieta).
• Klaipėdos miesto 4-tų klasių mokinių sporto estafečių ir anglų kalbos varžybos (II vieta).
VOKIEČIŲ KALBA

• Miesto mokyklų 8-tų klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiada (II, III vietos).
• Tarptautinio konkurso „7:0 vokiečių kalbos naudai” atrankos etapas.
RUSŲ KALBA
• Dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir taisyklingai”, skirtas Europos kalbų dienai (II vieta).

• Deklamavimo konkursas „Poezijos užburiantys garsai” (I, II vietos).
• Miesto epistolinio rašinio konkursas „Laiškas seneliui Šalčiui” (III vieta).
AKTYVUS DALYVAVIMAS, PRANEŠIMŲ SKAITYMAS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOJE.

GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ
GRUPĖ
• Klaipėdos zonos gimnazijų ir progimnazijų mokinių gamtos mokslų konkursas.
• Vakarų Lietuvos biologijos olimpiada.
• Tarptautinis projektas ,,Globe programos pagalba vykdant klimato tyrimus.“
• Respublikinis konkursas ,,Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“.
• Projektas ,,Iliustruotoji istorija“.
• Klaipėdos miesto gimnazijų ir progimnazijų mokinių Lietuvos Respublikos konstitucijos
konkursas.

MENŲ, TECHNOLOGIJŲ, MUZIKOS IR KŪNO
KULTŪROS METODINĖ GRUPĖ
• Mokyklos edukacinių erdvių puošimas.
• Švenčių organizavimas.
• Sportiniai renginiai.
• Projektas „Dreams & Teams”.
• Projektas „Aktyvumo banga”.
• Konkursas „Sveikiausia mokykla”.
• Festivalis „Būtent!”, Birštonas.
• LTeam žiemos sporto festivalis (gautas finansavimas pateikto projekto įgyvendinimui).
• Mero taurės varžybos.

DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS
MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖ GRUPĖ
• 6 klasių karjeros ugdymo konkursas „Kuo būti užaugus?“.
• Pozityvios tėvystės grupė.
• Mentorystės programa „Draugas“.
• Labdaros akcija „Pasidalink gerumu“.
• „Linksmoji laboratorija“ (SUP turintiems mokiniams).
• Šypsenos diena.

• Tolerancijos diena.
• Psichikos sveikatos diena.
• Respublikinis renginys „Kuriame šokoladinį stebuklą“.

• Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“.

MES MATOMI
• Miesto metodinių būrelių pirmininkai: Aleksandras Rokus, Ilona Malakauskienė, Vaida Jokšienė.
• Mokymus miesto ir mokyklos mokytojams vedė: Dalia Umantaitė-Vaivadienė, Ilona
Malakauskienė, Vaida Jokšienė.
• Nuotolinio mokymo patirtimi, užduočių rengimo, mokinių darbų vertinimo bei kitomis
aktualiomis mokytojams temomis dalijosi mokytojas Aleksandras Ronkus.

• Publikacijos spaudoje: Mindaugas Jonas Urbonas, Vaida Jokšienė.

AČIŪ

DĖKOJU METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAMS
UŽ NUOŠIRDŲ BENDRADARBIAVIMĄ
• Mindaugui Jonui Urbonui
• Sandrai Gedvilienei
• Emilijai Šulnytei
• Vilmai Mažeikienei
• Laurai Bukantei
• Gintarei Vaitiekutei
• Birutei Ilginytei

NAUJAI IŠRINKTOS TARYBOS NARIAI
• PIRMININKAS - ?
• Žibutė Vitkienė
• Gintarė Čereškienė
• Virgina Žemgulienė

• Gitana Stulpinienė
• Inga Kairienė
• Sandra Gedvilienė

LAŠELIS

• Iš vandens gauname gyvybinės energijos, stiprybės ir atgaivos. Keliaudami gėrimės
įspūdingiausiais kriokliais, vandenynų ir jūrų bangomis, upių vingiais, skaidriais ežerais. Savo
šalyje gaivinamės iš švariausių gyvo vandens šaltinių, mineralinių versmių, požeminio gėlo
vandens klodų.
• Vanduo turi „atmintį“. Anot garbių profesorių, sudėtinga vandens struktūra leidžia jam priimti ir
kaupti informaciją. Vasarą džiaugiamės lietumi, žiemą – sniegu. Vanduo užpildo tris
ketvirtadalius mūsų planetos paviršiaus, jis yra ne tik gyvų organizmų, bet ir kalnų, mineralų,
kristalų, augalų sudėtinė dalis.

Būkime unikalūs!

PALINKĖJIMAS
Pasitikėti malonu. Pasitikėti – reiškia būti atviram – šalia
esančiam, netikėtiems įvykiams ir naujai informacijai. Tai
reiškia – nepasikliauti vien ankstesne patirtimi, o peržengti savo
galimybes čia ir dabar: „aš turiu visas būtinas sąlygas, kad
priimčiau sprendimą – kūną, kalbą, protą, intuiciją, savo žinias
ir įgūdžius. Galiu akimirksniu susiorientuoti iškylančioje
situacijoje ir sureaguoti tinkamiausiu būdu“.
Veiksniai, nulemiantys pasitikėjimą yra:
sąžiningas ir atviras bendravimas,
gebėjimas įsiklausyti į kito nuomonę (net ir nesutinkant),
pažadų laikymasis,
įsipareigojimų vykdymas,
nusiteikimas padėti.

