
Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės veiklos 2021 m. planas 

 

1 tikslas –  organizuoti kokybišką, šiuolaikišką, praktine veikla grįstą ugdymą, siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

Eil.

nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1 uždavinys.  

Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą ir asmenybės ūgtį. 

1  2021 m. veiklos plano sudarymas. 

 

Parengtas metodinės grupės planas. 

 

 

Metodinės grupės nariai. 

 

Sausio 

mėn. 

2  Šiuolaikinės pamokos tobulinimo organizavimas  

taikant  grupinio darbo metodą   įvairių dalykų 

pamokose 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi apie 

aktyvių mokymo metodų taikymą, 

grupinio darbo metodo organizavimą 

pamokose. 

Daugiau nei pusėje stebėtų pamokų 

fiksuotos mokymo(si) veiklos, skatinančias 

aktyvų mokinių įsitraukimą į mokymąsi, 

organizuotas mokinių pasiekimų pamokoje 

į(si)vertinimas. 

Metodinės grupės nariai. Kovo, 

lapkričio 

mėn. 

3 Suasmeninto mokymo rezultatų analizė.  

 

 

 

 

 

Ugdomas mokinių gebėjimas keltis 

individualius tikslus, rinktis užduotis, 

mokymosi būdus ir tempą. Užduočių į 

namus diferencijavimas kiekvienam 

mokiniui padeda siekti asmeninės 

pažangos. 

Metodinės grupės nariai. 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

4 

STEAM filosofija pagrįstos ugdymo veiklos, 

orientuotos į aktyvius mokymo(si ) metodus, 

organizavimo aptarimas 

Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija 

gimnazijoje įgyvendinamas STEAM 

filosofija pagrįstas ugdymas  technologijų, 

menų dalykų pamokose. Paruoštus darbus 

mokiniai pristato pamokose,  rajoninėse ir 

V. Šimkuvienė 

L Jokubaitienė,  

S. Pakštienė 

V.Baranauskienė 

 

Gegužės 

mėn. 



respublikinėse konferencijose, 

konkursuose 

5 Dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, varžybose 

aptarimas. 

Ugdymo proceso efektyvumas stiprina ir 

ugdo asmeninius mokinių gabumus. 

Google diske pildoma lentelė „Mokinių 

dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, konferencijose“. 

Geriausi pasiekimai viešinami gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Metodinės grupės nariai. Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

6  Gerosios patirties sklaidos – įvykusių  integruotų, 

atvirų pamokų aptarimas 

 

 

 Neformaliojo ugdymo užsiėmimų aptarimas. 

 

Dalinamasi  gerąja darbo patirtimi, vyksta 

kolegiškas bendradarbiavimas. Tobulėja 

užduočių individualizavimas, 

diferencijavimas, mokinių įsivertinimas ir 

aktyvių metodų taikymas. 

Didinant ugdymo proceso patrauklumą, 

skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

savarankiškumas 

Metodinės grupės nariai.  

 

 

 

 

V.Šimkuvienė 

 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

7  Ugdymo proceso organizavimo  įvairiose edukacinėse 

erdvėse gimnazijoje ir už jos ribų apibendrinimas. 

 

Pamokos už mokyklos ribų sudaro sąlygas 
praktiškai   pritaikyti pamokose įgytas žinias , 

ugdymo turinys darosi patrauklesnis,  

skatinamas  mokinių savarankiškumas, 

mokymosi motyvacija bei kūrybinis ir kritinis 
mąstymas.  

Google diske pildoma lentelė „Edukacinė 

erdvė“ 

Metodinės grupės nariai. Birželio 

mėn. 

Gruodžio 

mėn.  

 

8   ES struktūrinių fondų, Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ 

Centrinės projektų valdymo agentūros finansuojamame 

projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ gautų priemonių 

panaudojimo ugdymo procese aptarimas 

Ugdymo turinys tampa patrauklesnis ir 

efektyvesnis. Mokiniams sudaromos 

sąlygos įgyvendinti mokymosi tikslus.1 – 8 

klasių mokiniai atlieka bandymus ir 

tiriamuosius darbus naudodami iš projekto 

gautas priemones, Mokytojai e-svetainėje 

www.vedlys.lt, naudojasi 

rekomenduojamais pamokų planais darbui 

su priemonėmis 

 V. Baranauskienė 

 

Rugsėjo 

mėn. 

9 Gruzdžių gimnazijos mokytojų organizuotų renginių 

rajono ir šalies mokiniams bei mokytojams  

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi su kitų 

rajono, šalies mokyklų pedagogais. 

Renginius organizavę 

mokytojai 

Lapkričio 

mėn 

http://www.vedlys.lt/


apibendrinimas ir plano 2021 m. sudarymas. 

 

Ugdymo turinys   orientuojamas į 

šiuolaikinės kartos poreikius, skatinantis  

mokinių individualių gebėjimų ugdymą.  

 

 

2. Uždavinys. 

                      Tobulinti pamokos vadybą, taikant inovatyvias technologijas, ugdant mokinių kūrybiškumą ir mokėjimo mokytis kompetenciją. 

1 Pažangos pastovumas - asmeninės mokinio pažangos 

stebėsenos įgyvendinimo kokybės aptarimas 

 

Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai 

bendradarbiaudami padėjo mokiniams 

siekti asmeninės pažangos. Kiekvieno 

dalyko mokytojas kartu su mokiniais 

pildant asmeninės pažangos fiksavimo 

formą numatė konkrečius, pamatuojamus 

mokymosi uždavinius, kurie išryškintų 

kiekvieno mokinio asmeninę pažangą ir 

atsakomybę už mokymosi rezultatus 

Metodinės grupės nariai. Vasario 

mėn. 

     

  

 

   

4 Mokinių įsivertinimo priemonių naudojimo ugdymo 

procese, siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų,  

aptarimas 

Stebima stiprėjanti  mokinių mokymosi 

motyvacija. Mokomasi pamatuoti 

individualią mokinių pažangą ir  

(įsi)vertinimo 

metu gauta informacija naudojama 

ugdymo procesui tobulinti ir mokinių 

pažangai augti. 

Metodinės grupės nariai. Gegužės 

mėn. 

   

 

 

 

 

     

  Gerosios patirties sklaidos - įvykusių  atvirų pamokų, Kiekvienas mokytojas bus stebėjęs ir  Atviras pamokas vedę Lapkričio 



„Kolega – kolegai“ apibendrinimas  aptaręs bent vieną atvirą pamoką, taikęs 

naujoves darbe . 

Pamoką stebėję mokytojai pildo 

metodinėje taryboje patvirtintą formą. 

mokytojai. 

 

mėn. 

  Integruotų, atvirų pamokų, dalykinių dienų 2021 

metais  aptarimas. 

 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi. Visi 

mokytojai tobulinama pamokų struktūrą, 

stiprėja mokinių savalaikis vertinimas ir 

įsivertinimas. 

Ugdymo procesas atitinka šiuolaikinius 

gyvenimo keliamus reikalavimus 

 

Metodinės grupės nariai. 

 

Gruodžio 

mėn. 

  

2 tikslas – stiprinti bendruomenės narių pilietines ir socialines kompetencijas. 

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1 uždavinys.  

Plėtoti prasmingas pilietinio ugdymo veiklas su socialiniais partneriais. 

1 Diskusijos „Savarankiškos, atsakingos, 

planuojančios karjerą asmenybės ugdymas‘ 

aptarimas 

Diskusijoje dalyvaujant 5–10 % tėvų, 

plėtojamas bendradarbiavimas, suteikiama 

profesionali pagalba planuojant vaikų 

karjerą.  

V.Šimkuvienė 

S. Pakštienė 

A.Šlikas 

Kovo mėn. 

2    

 

 

Balandžio 

mėn. 

3 Mokinių profesinio informavimo (ugdymo karjerai) 

programos įgyvendinimo aptarimas  

 

Mokiniai gebės motyvuotai ir atsakingai 

planuoti savo karjerą 

 

 

Metodinės grupės nariai. 

 

 

 

 

Birželio mėn. 

Gruodžio  

mėn. 

2 uždavinys. 

Kurti gerą socialinę ir emocinę atmosferą, bendravimo jausmą gimnazijoje.  

1 Nuosekliojo socialinio emocinio ugdymo  programų 

„Laikas kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Raktas į 

5- 8, I-IV gimn. kl.  klasių auklėtojai, 

dalykų  mokytojai taiko  socialinio 

emocinio ugdymo programos mokymuose 

Metodinės grupės nariai. 

 

Balandžio 

mėn 



sėkmę“ įgyvendinimo aptarimas. įgytus gebėjimus  

2    Spalio mėn. 

3  Diskusijos „Mokinių atsakomybės ugdymas už 

savo elgesį ir pareigų vykdymą “ organizavimas, 

vykdymas ir aptarimas 

 

Diskusijoje aptarti tėvų ir mokytojų 

lūkesčiai bei  nuolatinis  

bendradarbiavimas.  

Keliamas mokinių kultūros lygis, sumažėjo 

elgesio normų pažeidimų. Ugdoma 

sąmoninga, save ir kitus gerbianti 

asmenybė, galinti atsakyti už savo 

poelgius. 

L.Jokubaitienė Lapkričio 

mėn.  

4 Kvalifikacijos tobulinimo 2020 m. apibendrinimas 

ir prioritetų 2021m. m. nustatymas. 

Numatyti kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai 2021 m. Pritarta mokytojų 

kvalifikacinių kategorijų įgijimo 

perspektyviniam planui 

 

V. Šimkuvienė Gruodžio 

mėn. 

 

                                 Metodinės grupės pirmininkė:                                                            Loreta Jokubaitienė 

                                  

                                                                                          


