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LIETUVIŲ,UŽSIENIO KALBŲ,DORINIO IR MENINIO UGDYMO 

METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 
2020 M. 

       

                     1.TIKSLAI:   

                              

1.1  Tobulinti metodinės grupės darbą, siekiant ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją, 

naudojant mokymosi veiklos diferencijavimą. 

1.2  Kurti palankias sąlygas mokinių aktyvumo, savarankiškumo, kūrybiškumo raiškai, jo 

galimybių ir vertės pajautimui bei sėkmingam ugdymui(si). 

1.3  Siekti, kad bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra glaudžiai sietųsi su geresniais 

ugdytinių mokymo(si), socializacijos, jų specialiųjų poreikių tenkinimo rezultatais. 

1.4  Taikyti interaktyvaus, kolegialaus mokymo(si) metodus. 

1.5  Siekti individualios mokinio pažangos į ugdymo procesą integruojant ir potytiminį 

mokymą(si). 

 

          2.METODINĖ TIRIAMOJI VEIKLA  

 

               2.1 Kūrybinių edukacinių aplinkų panaudojimas pamokose. 

               2.2 Diferencijuotų ir individualizuotų užduočių mokiniams kūrimas. 

               2.3 Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas. 

               2.4 Trimestrų ir metinių įvertinimų mokinių pažangos ir pasiekimų analizė, 

pasiekimų pokyčių stebėjimas ir analizė. 

               2.5 Kolegialus pamokų lankymas, dalijimasis gerąja patirtimi ,,Kolega-kolegai“. 

               2.6 Pranešimas ,,Socialinių ir emocinių įgūdžių valdymas mokykloje“ ( I. 

Bilotienė). 

               2.7 Pranešimas ,,Patirtinio mokymo(si) samprata ir esmė ( L. Bilotienė). 

               2.8 Pranešimas ,,Kompetencijų kūrimas mokantis kurti tekstą“ (R. Lyderienė). 

 

         3.INDIVIDUALIŲ PROGRAMŲ KŪRIMAS 

 

             3.1 Ilgalaikių planų kūrimas, pristatymas ir tvirtinimas. 

                              3.2 Modulių programų kūrimas, pristatymas ir tvirtinimas. 

 

           4.INTEGRUOTOS PAMOKOS 

 

          4.1 Integruota muzikos-dailės pamoka,,M.K.Čiurlionio kūrybinis kelias“ 

Nacionaliniame M.K.Čiurlionio muziejuje( I.Spundzevičienė, K.Striukienė).       

          4.2 Integruota lietuvių (gimtosios) kalbos ir muzikos pamoka ,,Lietuvių darbo 

dainos“ 7 klasėje(O.Buinevičienė, I.Spundzevičienė). 

          4.3 Integruota lietuvių (gimtosios) ir anglų kalbos pamoka ,,Pasaulis Oliverio 

Tvisto akimis“(L.Baronienė, L.Bilotienė). 

 

 



 

 

          5. VIKTORINOS,KONKURSAI,PROJEKTAI 

 

            5.1  Etnokultūros popietė ,, Sukasi, sukasi gyvenimo ratas“su rajono m-klų 

komandomis (O.Buinevičienė, L.Baronienė, I.Spundzevičienė).         

            5.2  Integracinės dailės ir anglų kalbos edukacinės erdvės ,,Gyvūnų tipografijos“ 

įrengimas mokyklos III-iojo aukšto erdvėje ( K.Striukienė, L.Bilotienė). 

            5.3 Kalbos viktorinos miesto bibliotekoje (O.Buinevičienė, L.Baronienė, 

Ž.Šiaučiulė). 

            5.4 Kūrybinio rašymo konkursas ,,Dailioji plunksna“( L.Baronienė, 

O.Buinevičienė, R.Lyderienė). 

            5.5 Knygnešio dienos minėjimas ( lietuvių kalbos ir literatūros,  muzikos, dailės 

mokytojai). 

            5.6 Meninio skaitymo konkursas ( L.Baronienė, R.Lyderienė, O.Buinevičienė). 

            5.7 Europos kalbų dienos paminėjimas 09-26 (I.Bilotienė, L.Bilotienė, 

O.Buinevičienė, L.Baronienė, R.Lyderienė). 

            5. 8 Dalyvavimas metodinių grupių savaitėje. 

            5.9.Mokinių ruošimas rajono dalykų olimpiadoms, brandos   

                 egzaminams, PUPP, standartizuotiems testams (dalykų mokytojai). 

            5.10 Dalyvavimas mokyklos šventėse,  renginiuose, jų organizavimas (dalykų                

                mokytojai).                                                                                                                          

           5.11 Dalyvavimas rajono, respublikiniuose konkursuose (dalykų mokytojai). 

           5.12 Teminės piešinių parodos, kūrybinės instaliacijos mokyklos erdvėse ( dailės 

mokytojai). 

 

              

                     

                      6. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

  

           6.1 Dalyvavimas mokyklos, rajono, respublikiniuose seminaruose, gerosios                     

               patirties sklaida (pagal poreikį). 

          6.2 Asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas (nuolat). 

          6.3 Dalyvavimas rajono dalykų metodinių grupių veikloje. 
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Metodinės grupės pirmininkė                                              L.Baronienė 


