METODINĖ DIENA – PEDAGOGINIŲ IDĖJŲ MUGĖ

GEROS MOKYKLOS LINK
MOLĖTŲ R.
ŠVIETIMO PAGALBOS
TARNYBA

2019 m. vasario 19 d., Molėtų progimnazija

Tikslas – dalintis sėkminga, kokybiška, veiksminga, rezultatyvia darbo patirtimi ir idėjomis kuriant
gerą mokyklą, remiantis „Geros mokyklos koncepcija“.
9.30-10.00

Registracija, kava

10.00-10.15

Įžanginis žodis

10.15-10:30

Pranešimas „Individuali mokinio pažanga“. Kazimieras Karalius, Molėtų
progimnazijos direktorius
Pranešimas „Kiekvieno mokinio akademinės pažangos turinio, identifikavimo
būdų ir stiprinimo sistema“. Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
patirtis“. Virgilijus Žilinskas, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius,
Jurgita Valauskienė, anglų k. mokytoja ekspertė, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė
Pranešimas „Man gera pamoka yra...“. dr. Jūratė Laurinavičiūtė, Molėtų gimnazijos
ir Molėtų progimnazijos psichologė

10.30-11.30

11.30-11.45
11:45-12:30

Pietų pertrauka

12:30-14:15

Darbas grupėse

14:15-14:45

Darbo grupėse pristatymas, apibendrinimas

Darbo grupė
Gyvenimas mokykloje:
saviraiškus mokinių
dalyvavimas, veiklos,
įvykiai, nuotykiai
iniciatyvos, būreliai,
projektai, organizacijos,
mokinių savijauta,
bendruomeniškumas,
savivalda

• Mokykloje ne tik mokomės – Aušra Minkevičienė, Molėtų
progimnazijos lietuvių k. vyr. mokytoja, Meda Rukšnaitytė, Molėtų
progimnazijos mokinių tarybos pirmininkė
• Projektas. Ką gali mokiniai? – Virginija Petrauskienė, Molėtų
gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, Ona Sakalauskienė,
Molėtų gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė ir III d kl.
mokiniai
• Projektai padedantys ugdyti asmenybę – Ingrida Ivanauskaitė,
Alantos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė

Moderuoja:
Jurgita Kniaziukienė
Danutė Kavoliūnienė

• Projektų nauda mokyklos bendruomenei – Edita ŽilinskaitėPukėnienė, Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro anglų k. vyr.
mokytoja

Vieta:

• Mokiniai apie projektus: kodėl, ką, kam?
Michnevičiūtė, Alantos gimnazijos IV klasės mokinė

–

Fausta

• Muzikos dalyko integracijos galimybių panaudojimas
mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti – Rūta Vekerotienė,
Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja

Darbo grupė
Ugdymas (mokymas),
paremiantis mokymąsi:
tikslingas ugdymo tikslų,
veiklos būdų ir metodų
parinkimas, atsižvelgiant į
skirtingus mokinių
mokymosi stilius ir
galimybes, lankstus ir
partneriškas ugdymas,
ugdymosi stebėjimas,
mokinių vertinimas ir
įsivertinimas, refleksija
Moderuoja:
Rima Kazlauskienė
Irina Žiupkienė

• Refleksija kaip metodas lietuvių kalbos ir literatūros
pamokose – Vilma Putnienė, Giedraičių Antano Jaroševičiaus
gimnazijos lietuvių k. vyr. mokytoja
• „Plickers“ mokinių vertinimui ir įsivertinimui – Skaidrina
Laurinavičienė, Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė
• Laisvai prieinamų internetinių platformų panaudojimas
ugdyme – Ingrida Šimulynienė, Molėtų progimnazijos fizikos vyr.
mokytoja
• Evakuacija – Vygantas
technologijų vyr. mokytojas

Jakučionis,

Alantos

gimnazijos

• Netradicinės integruotos veiklos Molėtų gimnazijoje –
Valentina Zapolskienė, Molėtų gimnazijos vokiečių k. mokytoja
metodininkė, Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos biologijos
mokytoja ekspertė

Vieta:

Darbo grupė
Ugdymosi aplinka:
ugdymąsi stimuliuojanti,
atvira ir funkcionali,
dinamiška, virtuali aplinka,
„klasės be sienų“ (erdvių
ir kitų patalpų
panaudojimo įvairovė).
Mokinių indėlis kuriant
aplinkas, įgyvendintos jų
idėjos, darbai, projektai
Moderuoja:
Anželika Laužikienė
Aušrinė Ambrazienė

• Mokinių kūrybiškumo ugdymas dirbant netradicinėse
ugdymosi erdvėse – Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos
biologijos mokytoja ekspertė
• Netradicinė aplinka – maža/didelė mokinio sėkmė – Daiva
Sičiūnienė, Molėtų gimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininkė,
Lina Urbanavičienė, Molėtų gimnazijos lietuvių k. vyr. mokytoja
• Ugdymosi aplinkos už mokyklos teritorijos įtaka mokymuisi,
Irena Jančionytė, Molėtų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė
• Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklų patirtys – Dalia
Burneikienė, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Molėtų
gimnazijos neformalaus ugdymo mokytoja

Vieta:

Organizatoriai:
Molėtų r. mokyklų metodinė taryba, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų progimnazija
Dalyvių registracija www.semiplius.lt

