ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKYMOSI KRŪVIŲ MAŽINIMO VEIKLOS PLANO
2014 m. gegužės 22 d. Nr. V-81
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27
d. įsakymu Nr. V-459 patvirtintu 2013-2015 metų Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programų bendrųjų
ugdymo planais (Žin.,2013, Nr. 58-2934):
tvirtinu mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planą:
1. Gimnazijai:
1.1.

Mokinių ir jų tėvų poreikių ištyrimas.

1.2.

Mokytojo darbo pamokoje analizė ir vertinimas.

1.3.

Naujų veiksmingų ugdymo proceso organizavimo priemonių ieškojimas,

atliekant jų efektyvumo vertinimą.
1.4.

Kokybiškų tvarkaraščių užtikrinimas.

1.5.

Visos gimnazijos bendruomenės, ypač mokinių tėvų, psichologo, soc. pedagogo,

spec. pedagogo įtraukimas į krūvių mažinimo veiklą, užtikrinant kokybišką pagalbos teikimą gabiems
ir turintiems mažesnę mokymosi motyvaciją mokiniams.
1.6.

Pirmų klasių ir naujai atvykusiems mokiniams -vieno mėnesioadaptacinis

1.7.

Rūpinimasis gimnazijos ugdomąja aplinka.

periodas.

2. Mokytojams:
2.1.

Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.

2.2.

Mokymas mokytis.

2.3.

Tikslingas pamokos planavimas.

2.4.

Aktyvių mokymosi metodų, IT taikymas.

2.5.

Parinkimas tokių vertinimo formų ir priemonių, kurios skatintų mokinį mokytis.

2.6.

Mokinių skatinimo sistemos stiprinimas.

2.7.

Geresnis mokinio ir jo šeimos pažinimas.

2.8.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir tikslingesnio veiklos planavimo bei

šiuolaikinės didaktikos mokymasis.
2.9.

I-IV klasių mokiniams individualios konsultacijos (vyksta nuo 2007 m.

lapkričio 5 d. pagal atskirą konsultacijų grafiką).
2.10.

Klasėje dėstančių mokytojų „Apskritas stalas“ krūvių mažinimo klausimais

(penktadieniais): kontrolinių ir namų darbų derinimas, namų darbų neskyrimas savaitgaliui ir
atostogoms ir t.t.
2.11.

Dalykų integracija (ir į neformalųjį ugdymą).

2.12.

Ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas per dieną. Apie kontrolinį darbą

mokinius informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę ( „Kontrolinių darbų grafikas“, kuris skelbiamas
mokiniams ir tėvams e.dienyne).
3. Mokiniui ir jo šeimai:

Direktorė

3.1.

Savo gebėjimų ir poreikių įsivertinimas.

3.2.

Karjeros planavimas.

3.3.

Stengimasis kuo daugiau išmokti pamokoje, nebijoti klausti, aiškintis.

3.4.

Pagalbos iš įvairių gimnazijoje dirbančių specialistų reikalavimas.

3.5.

Dalyvavimas krūvių mažinimo veikloje ir savo pozicijos išreiškimas.

3.6.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokytojais, administracija.
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