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I. 2016 METŲ METODINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Metodinės grupės 2016 metų veiklos tikslui: tobulinti mokytojų profesines
kompetencijas, padedančias patirti sėkmę kiekvienam ugdytiniui, siekiant asmeninės
pažangos ir brandos įgyvendinti buvo analizuojami ir tobulinami žymios ir labai žymios
negalės mokinių specialiųjų poreikių tenkinimas pagal jų gebėjimus ir galias, analizuojama
bei skleidžiama IKT, aktyvaus mokymo(si) metodų naudojimo, siekiant ugdytinių
asmeninės pažangos, patirtis.
Susipažindami su skleidžiama IKT, aktyvaus mokymo(si) metodų naudojimo
siekiant mokinių asmeninės pažangos patirtimi 2016-01-19 metodinės grupės nariai
nuotoliniu būdu stebėjo ir analizavo atvirą integruotą pamoką 5 klasėje (choreografija,
istorija, muzika, IKT) Sausio 13-sios įvykiams Kaune paminėti, kurią vedė Kauno Kazio
Griniaus progimnazijos mokytojos - istorijos mokytoja ekspertė Lina Kostiukovienė,
choreografijos mokytoja ekspertė Idalija Braškytė, IT koordinatorė Edita Rabizaitė,
muzikos vyr. mokytoja Gintarė Dromantaitė ir Vyrų karinio folkloro ansamblis „Karužė”,
Vilius Kaminskas - 1991 m. ėjęs LRT komiteto Programų direkcijos sekretorius pareigas,
Skaidra Grabauskienė - Kauno miesto muziejaus Edukacinių programų skyriaus vedėja,
Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos valdybos narė (Kauno kvalifikacijos
pedagogų kvalifikacijos centro 2016-02-03 pažyma Nr. PA-50; metodinės grupės 2016-0121 protokolas Nr. U2-01).
Vykdydami mokinių tėvų švietimą bei skleisdami patirtį kartu su mokytojų
dalykininkų metodinė grupe organizavome tėvų susirinkimą „Mokinių asmeninė pažanga ir
branda”, kuriame buvo pristatyti vaizdiniai pranešimai : „Dalyvavimas Kreisau-Initiative
e.V. Berlyne Erasmus+ projekte „Building Bridges: Circus” (pranešėja psichologė Rita
Vėželienė); „Socialinės kompetencijos tobulinimas per meninę veiklą” (pranešėja Renata
Sladkevičienė) bei „SĮ ugdymo klasės mokinių socialinė branda” (pranešėjos Eglė
Šadeikienė ir Asta Kaselienė; 2016-02-26 protokolas Nr. U2-02).
Tobulinant savianalizės įgūdžius 2016-03-22 metodinių grupių pirmininkės
Ema Karpinienė ir Inga Kisielienė pristatė parengtą pamokos analizės anketą, kuriai buvo
pritarta (protokolas Nr.U2-03).
Analizuojant žymios ir labai žymios negalės mokinių gebėjimus ir galias bei jų
poreikių tenkinimą Ema Karpinienė perskaitė pranešimą „Ką slepia sunki negalia” ir
pristatė tyrimo rezultatus (2016-05-26 protokolas Nr.U2-04.).
Siekiant asmeninės mokinių pažangos ir brandos parengtos individualizuotos
programos lavinamųjų klasių mokiniams bei individualūs ugdymo planai. 2016-08-31 juos
išanalizavus nutarta teikti tvirtinti mokyklos direktorei (Protokolas Nr.U2-05). 2016-09
dalyvauta VDU Botanikos sodo organizuotame piešinių konkurse „Rudens gėlės”. Aurimas
Lagunavičius (6 l), Ugnė Negatinaitė (7 l), Edvinas Klimeika (SIUK 1-3) – laureatai.
2016-11-17 tobulindami mokytojų profesines kompetencijas, padedančias
patirti sėkmę kiekvienam ugdytiniui metodinės grupės nariai dalyvavo labdaros ir paramos
fondo „Algojimas” vykdomo projekto Kaune „Pojūčių klinika” pristatyme, apsilankė ir
susipažino su Kovo 11-osios gimnazijos SĮ ugdymo klasės bei „Pojūčių klinikos” veikla
(Protokolas Nr.U2-06).
Siekiant tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, padedančias patirti
sėkmę kiekvienam ugdytiniui 2016-11-23 metodinių grupių pirmininkės Ema Karpinienė ir
Inga Kisielienė supažindino su pagal Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21
d. įsakymu Nr. V-1309 pakoreguotu „Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos Mokinių
pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu”. Plėtojant IKT panaudojimo galimybes,
kiekvieno ugdytinio specialiųjų poreikių tenkinimą pagal jų gebėjimus ir galias aptartas
pageidaujamos mokyklinės įrangos bei specialiųjų mokymo priemonių pagal specialiuosius
mokinių ugdymosi poreikius įsigijimas.

Ema Karpinienė dalyvavo rajono mokytojų profesinio meistriškumo konkurse
„Mano sėkmingiausia pamoka. Metodo galia” Grupinio darbo metodo SĮK pristatymas
(2016-06-08 KŠKC pažyma Nr. 1.8-231. Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų
centro direktorės Kristinos Dzeventlauskienės padėka už metodo, tinkamo mokymosi
ryšiui su mokinių gyvenimiška patirtimi stiprinti, pristatymą).
Logopedė metodininkė Bronislava Labanauskienė parengė pranešimą „Vaiko
su sutrikusia intelektine raida pažinimo procesų ir emocijų ugdymas”, vyr. specialioji
pedagogė Palmyra Norkūnienė perskaitė pranešimą „Savęs žalojimas – kūno nerimas”
(Protokolas Nr.U2- 07).
Skleisdamos patirtį padedant patirti sėkmę kiekvienam ugdytiniui 2016-12-12
mokytojos Palmyra Norkūnienė ir Ema Karpinienė vedė atvirą integruotą dorinio ugdymo
pamoką „Meilė artimui”, kuri aptarta 2016-12-29 (Protokolas Nr.U2-08).
II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas
Siekti nuolatinio pedagogų profesinės kompetencijos tobulinimo ir specialiųjų poreikių
mokinių ugdymo(si) veiksmingumo užtikrinimo.
Uždaviniai
1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.
2. Analizuoti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių įsivertinimo tvarką bei
procedūras.
3. Stebėti ir analizuoti atviras pamokas pagal patvirtintus kriterijus.
III.VEIKLOS PLANAS

Priemonės
Pedagoginis – psichologinis tėvų
švietimas.
Mokinių tėvų susirinkimas „Saugus,
savimi pasitikintis vaikas – sėkmingas
vaikas”
Pranešimas„Mokinių bendrųjų socialinių
kompetencijų plėtotė ugdymo procese”
Tėvų supažindinimas su mokinių meninės
veiklos pasiekimais. Lavinamųjų ir SĮU
klasių mokinių darbų paroda mokyklos
bibliotekoje.
Apskritojo stalo diskusija „Bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų ugdymas
meninėje veikloje”.
Gerosios patirties sklaida „Tūrinių minkštų
žaislų siuvimo technologija.”
Ugdytinių meninės socializacijos
skatinimas.
Lavinamųjų ir SĮU klasių mokinių piešinių
ir meninių darbų paroda „Rid rido
margučiai” Kauno m. Vinco Kudirkos
viešojoje bibliotekoje.
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SĮU klasės ir Kaišiadorių jaunimo
mokyklos mokinių atvira
integruota dalykų pamoka „Atvelykio
belaukiant”
Gerosios patirties sklaida ir tėvų švietimas
mokyklos laikraštyje „Esame drauge”.
Metodinė išvyka į Raseinių specialiąją
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IV. LAUKIAMI REZULTATAI

Lavinamųjų klasių mokytojų metodinės grupės nariai, gilindami pedagogines,
psichologines bei specialiosios metodikos žinias, dalindamiesi gerąja darbo patirtimi,
vykdydami pedagoginį - psichologinį tėvų švietimą, bendradarbiaudami tarpusavyje bei su
kolegomis iš kitų ugdymo įstaigų, plės bendrąsias ir specialiąsias pedagogines
kompetencijas, padedančias patirti sėkmę kiekvienam ugdytiniui, siekiant asmeninės
pažangos ir brandos. Surengtos ugdytinių darbų parodos skatins mokinių socialinį
aktyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis, supažindins rajono ir respublikos bendruomenę su
ugdytinių pasiekimais meninėje veikloje.
Metodinės grupės pirmininkė
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