Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos
2021 metų veiklos plano 2B priedas

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA

LAVINAMŲJŲ, PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS
2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Programą parengė
metodinės grupės pirmininkė,
specialioji pedagogė metodininkė
Asta Kaselienė

2021

TIKSLAS
Siekti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimo ir specialiųjų poreikių mokinių
ugdymo(si) veiksmingumo užtikrinimo.
UŽDAVINIAI
1. Skatinti mokytojų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios praktikos sklaidą, socialinio
emocinio sveikatingumo temomis.
2. Analizuoti naujų ugdymo aplinkų pritaikymo galimybes visapusiškai ugdant mokinius,
pasiūlant daugiau reabilitacinių veiklų ugdytiniams „Pojūčių klinikoje”.
3. Gerinti ugdymo(si) kokybę, taikant skaitmenines mokymo priemones, programas.
4. Organizuoti bei dalyvauti su mokiniais piešinių parodose, konkursuose, akcijose, pažintinėjekūrybinėje veikloje.
METINIS PLANAS
PRIEMONĖS

VYKDYMO
DATA
Nijolė 2021 m. sausis

ATSAKINGAS ASMUO

Socialinių įgūdžių ugdymo klasės Asta Kaselienė,
mokinių piešinių paroda mokyklos Kriugždaitė
bendruomenėje ,,Išpiešk jausmus”
Metodinės veiklos ataskaita ir aptarimas. Asta Kaselienė
Veiklos krypčių, tikslų numatymas 2021

2021 m. sausis

Gerosios patirties sklaida ir tėvų Renata Sladkevičienė
švietimas mokyklos laikraštyje „Esame
drauge”
Rūta Stankienė, mokyklos
direktorė
Reabilitacinių
paslaugų
teikimo Rūta Stankienė, mokyklos
mokymai, vykdant projektą „Interreg direktorė
Latvija- Lietuva PERFORM”
Skaitmeniniai, kompiuteriniai mokymai

Kaip padėti vaikams po karantino?
(tyrimas)
Skaitmeninių
ugdymo(si)
platformų
specialiųjų
poreikių
mokiniams
parinkimas ir pritaikymas, viešinimas
Pranešimas
„Interaktyvių
mokymo
priemonių rengimas”

2021 m, kovasbirželis
2021 m, kovasbirželis

Rita
Vėželienė, 2021 m. kovas
psichologė
Metodinės grupės nariai
2021 m. gegužė,
birželis
Ema Karpinienė

2021 m. gegužė

Skaitmeninės mokymo priemonės „Pilis
pilaitė” pristatymas
Individualizuotų
ugdymo
programų
aptarimas ir tvirtinimas.
Atvira integruota veikla „Rudenėlis”

Vaida Stravinskienė

2021 m. gegužė

Rūta Stankienė, mokyklos 2021 m. rugpjūtis
direktorė
Rasa Šalkauskienė
2021 m. rugsėjis

Pranešimas
„Popamokinės
veiklos Valė Janušienė
organizavimas grupių ugdytiniams”

2021 spalis

Integruota veikla „Adventas”. Aptarimas- Palmyra Norkūnienė
įsivertinimas.
Metodinės veiklos ataskaita ir aptarimas. Asta Kaselienė
Veiklos krypčių, tikslų numatymas.

2021m. lapkritis
2021 m. gruodis

LAUKIAMI REZULTATAI
Lavinamųjų, pradinių klasių mokytojų ir auklėtojų metodinės grupės nariai, gilindami
pedagogines, psichologines bei specialiosios metodikos žinias, dalindamiesi gerąja darbo
patirtimi, bendradarbiaudami tarpusavyje bei su kolegomis iš kitų ugdymo įstaigų, plės
bendrąsias ir pedagogines kompetencijas, padedančias užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių
mokinių ugdymosi veiksmingumo užtikrinimą, organizuos daugiau reabilitacinių veiklų
mokiniams.

