
Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės veiklos 2022 m. planas  

  

1 tikslas –  organizuoti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus. 

Eil. 

nr.  
Priemonės pavadinimas  Laukiami rezultatai  Vykdytojai  Laikas  

1 uždavinys.   

Tobulinti pamokos vadybą, organizuojant patyrimine veikla grįstą ugdymą, taikant inovatyvias technologijas. 

 

1   2022 m. veiklos plano sudarymas.  

  

Parengtas metodinės grupės planas.  
  
  

Metodinės grupės nariai.  
  

Sausio 

mėn.  

2   Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, ugdymo 

turinį siejant su mokinių patirtimi ir interesais.  
Pasidalinta gerąja darbo patirtimi apie 

inovatyvių mokymo metodų taikymą  

pamokose.  
 

Metodinės grupės nariai.  Nuolat 

3  Po kiekvieno atsiskaitomojo darbo aptarti su mokiniais 

rezultatus ir kartu planuoti pasiekimų gerinimą. 
  
  
  
  
  

Ugdomas mokinių gebėjimas keltis 

individualius tikslus, rinktis užduotis, 

mokymosi būdus ir tempą. Užduočių 

diferencijavimas kiekvienam mokiniui 

padeda siekti asmeninės pažangos. 

Metodinės grupės nariai.  
  
  
  
  

Nuolat 

  

4  
Tęsti STEAM filosofija pagrįstas patyriminio ugdymo 

veiklas, taikant inovatyvius mokymo(si ) metodus. 
Vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija 

gimnazijoje įgyvendinamas STEAM 

filosofija pagrįstas ugdymas  technologijų, 

menų dalykų pamokose. Paruoštus darbus 

mokiniai pristato pamokose,  rajoninėse ir  

Metodinės grupės nariai 

  

Nuolat 

 



  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.  Sausio - 

gruodžio 

mėn.  

6   Gerosios patirties sklaidos – įvykusių  integruotų, atvirų 

pamokų aptarimas  

  
  

  

Dalinamasi  gerąja darbo patirtimi, vyksta 

kolegiškas bendradarbiavimas. Tobulėja 

užduočių individualizavimas, 

diferencijavimas, mokinių įsivertinimas ir 

aktyvių metodų taikymas.  

Metodinės grupės nariai.   
  
  
  
   

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. 

 

 

 
 

   Neformaliojo ugdymo užsiėmimų aptarimas. Didinant ugdymo proceso patrauklumą, 

skatinamas mokinių kūrybiškumas, 

savarankiškumas. 

 Neformaliojo ugdymo 

mokytojai. 
  

Birželio mėn. 
Gruodžio 
mėn. 

   .    

 

  

  

   
  

 



2. Uždavinys.  

                      Teikti veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams, tobulinant išmokimo stebėjimą.  

1    Su mokiniu aptarti asmeninę pažangą. 

  

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. 

Metodinės grupės nariai.  Vasario 

mėn.  

 2.  Pamokose skirti užduotis, kurios skatintų mokinių 

kūrybinį mąstymą ir bendradarbiavimą. 

 
 

 Stebima stiprėjanti mokinių motyvacija, 

gauta informacija naudojama ugdymo 

procesui tobulinti ir mokinių pažangai 

augti. 

  Metodinės grupės nariai  Gegužės 

mėn. 

 3.   Organizuoti įtraukųjį ugdymą , teikiant veiksmingą, 

savalaikę pedagoginę pagalbą gabiems ir patiriantiems 

mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams. 
  

 Mokiniams skiriamos sunkesnės bei 

lengvesnės užduotys, jas atliekant 

teikiama mokytojo ir bendraklasių 

pagalba. 

  Metodinės grupės nariai.  Nuolat 

4  Individualizuoti ir diferencijuoti mokomąją medžiagą 
pamokose. 

 Siekti, kad ugdymo turinys taptų 

patrauklesnis ir efektyvesnis, taip sudarant 

sąlygas mokiniams siekti mokymosi 

tikslų. 

   Metodinės grupės nariai.  Nuolat 

 5.  Integruotų, atvirų pamokų, dalykinių dienų 2022 m. 

stebėjimas. 

 Pasidalinti gerąja darbo patirtimi. 

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.   

Gerinti socialinę ir emocinę atmosferą, skatinant mokinių, tėvų aktyvumą ir savanorystę. 

  

1  Stiprinti mokinių ir tėvų atsakomybę už mokinio 

asmeninę pažangą. 

Plėtojamas bendradarbiavimas su mokiniu, 

tėvais ir mokytoju, suteikiama  pagalba 

planuojant sėkmingą mokymąsi.   

Metodinės grupės nariai Nuolat  

2   Nuosekliojo socialinio emocinio ugdymo programų 

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

sėkmę“ įgyvendinimo aptarimas. 

 Klasių auklėtojai vykdo veiklas pagal Seu 

programą. 

 V. Šimkuvienė, S. 

Pakštienė, A. Šlikas 
  
  

Nuolat 

3  Savanoriška mokinių pagalba mokytojams ir 

gimnazijos bei miestelio bendruomenės nariams. 

  

Mokiniai gebės motyvuotai ir atsakingai 

teikti reikalingą pagalbą.  

  
  

Metodinės grupės nariai.  
  
  
  
  

Birželio mėn. 

Gruodžio  

mėn.  

2 uždavinys.  

Plėtoti pilietiškumą ugdančias veiklas, formuojant kultūringą asmenybę.   

  

1  Organizuoti mokinių darbų ir projektų pristatymus , 
tobulinant mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

Ugdomas kultūringas elgesys, gebėjimas 
raiškiai reikšti mintis 

V. Šimkuvienė 
V. Baranauskienė 
  

Balandžio mėn. 

     



        

2.   Mokinių dalyvavimas renginiuose, šaulių veikloje, 
pilietiškumą ugdančiuose projektuose. 

  

Mokiniai dalyvaus įvairiose veiklose, 
skatinančiose pilietišką, kultūringą elgesį. 

Metodinės grupįs nariai. Nuolat 

4  Kvalifikacijos tobulinimo 2022 m. apibendrinimas 

ir prioritetų 2023 m. nustatymas.  
Numatyti kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai 2023 m. Pritarta mokytojų 

kvalifikacinių kategorijų įgijimo  

perspektyviniam planui  
  

V. Šimkuvienė  Gruodžio 

mėn.  

  

                                 Metodinės grupės pirmininkė:                                                            Loreta Jokubaitienė  

                                   

                                                                                           


