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                                                               TIKSLAI 

 

 

1 tikslas. Pamokos vadybos tobulinimas organizuojant suplanuotas, šiuolaikinę 

         metodiką atitinkančias pamokas.  

 

                                                             UŽDAVINIAI 

 

1. Matematinių, gamtos ir socialinių mokslų praktinių žinių pritaikymas 

gebėjimams ugdyti, mokymasis tyrinėjant; 

         2. Dėmesys kiekvieno vaiko individualiai pažangai, ugdymo individualizavimas 

ir diferencijavimas pamokose; 

3. Efektyviai išnaudoti mokymosi laiką pamokoje taikant aktyviuosius 

mokymo(si) metodus.  

VEIKLOS TURINYS 

 

1. GEROJI PATIRTIS 

Pagal galimybes vesti integruotas pamokas: 

 Ekonomikos-matematikos pamoka 10 kl.  

,,Investavimas. Paprastosios ir sudėtinės 

trupmenos“. 

 Atvira pamoka 9 klasėje  „Trikampių panašumo 

taikymas praktinio turinio uždaviniuose“. 

 Integruota biologijos-fizinio ugdymo pamoka 

„Pulso dažnio priklausomybė nuo fizinio krūvio.“- 

9 kl. 

 Integruota fizikos-chemijos pamoka ,,Medžiagų 

tankis“ - 8 kl. 

 Integruota chemijos-geografijos pamoka ,,Druskos 

kelias“- 9 kl. 

 

Netradicinės pamokos: 

 Išvyka į Kėdainių gamyklą ,,Lifosa“. 

 Įdomiųjų bandymų pamoka 5 klasėje. 

 Protmūšis, skirtas Vasario 16 (5–12klasė). 

 Orientacinės varžybos, skirtos Kovo 11 d. 

 Dalyvavimas pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, 

nes liudija“. 

 Viktorina ,,Ką aš žinau apie Vasario 16-ąją‘‘. 

 „Tikimybės“ 9 kl. (3 pamokos). 

  „Erdviniai kūnai“ 5 kl. (3–5 pamokos ir projektas). 

 Viktorina 6 kl. mokiniams „Sveikata-brangiausias 

mano turtas.“ 

 Netradicinė pamoka „Paukščių sugrįžimo ir inkilų 

kėlimo ypatumai“. 

 Išvyka po Anykščių krašto geologines atodangas. 

 Viktorina ,,Ar moki chemiją“ 8 kl. 

 

 

L.Mikalauskienė 

J.Sereičikienė 

L.Mikalauskienė 

 

 

 

R.Jurelienė 

 

R.Bikelienė 

 

M.Bagdonienė 

R.Bikelienė 

L.Mikoliūnienė 

 

 

R.Bikelienė 

R.Bikelienė 

J.Musteikienė 

L.Mikoliūnienė 

 

V.Baliuckienė 

 

V.Baliuckienė 

L.Mikalauskienė 

L.Mikalauskienė 

R.Jurelienė 

 

R.Jurelienė 

L.Mikoliūnienė 

R.Bikelienė 

 

Sausio mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

Sausio mėn. 

 

Spalio mėn. 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

 

Birželio mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

 

 

Sausio mėn. 

 

Vasario mėn. 

Birželio mėn. 

Gegužės mėn. 

Lapkričio mėn. 

Balandžio mėn. 

Birželio mėn. 



2. METODINĖ VEIKLA 

1. Pagalba ir mokymai mokyklos mokytojams dėl 

efektyvesnio IKT ir interaktyvių mokymo(si) 

priemonių naudojimo pamokose. 

2. Užduočių ir vertinimo instrukcijų rajono matematikos 

olimpiadai ruošimas. 

3. Kurti duomenų banką apie virtualių aplinkų 

panaudojimą. 

4. Mokymo planų (biologijos, matematikos, chemijos, 

fizikos, istorijos, ekonomikos) sudarymas ir aptarimas. 

      5. Vadovėlių poreikių tyrimas ir užsakymas. 

L.Mikalauskienė 

 

 

L.Mikalauskienė 

 

Dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai  

Pagal poreikius 

 

 

Sausio mėn. 

 

Per mokslo 

metus 

 

5. PRANEŠIMAI 

1. Standartizuotų testų dalykinė analizė ir numatomos 

veiklos kryptys pasiekimų gerinimui. 

2. Tarpusavio pamokų stebėjimas, aptarimas ir 

pasidalijimas patirtimi. 

3. Pranešimas mini konferencijoje. 

4. Rajono mini konferenciją „Mokome ir mokomės“. 

 

Dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai 

L.Mikalauskienė 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

6. INDIVIDUALIŲ PROGRAMŲ KŪRIMAS 

1. Individualizuotos, pritaikytos programos. 

2. Modulių programos. 

3. Neformaliojo ugdymo programos. 

4. Pasirenkamųjų dalykų programos. 

Dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

Iki rugsėjo 1 d. 

Iki rugsėjo 1 d. 

Iki rugsėjo 1 d. 

Iki rugsėjo 1 d. 

5. PARODOS, KONKURSAI, OLIMPIADOS, ŠVENTĖS, VARŽYBOS 

1. Dalykų olimpiados. 

 

 

2. Matematikos konkursai: 

 „Kengūra“ 

 „Matmintinis“ 

 Rajono matematikos 6-8 klasių komandinės varžytuvės 

 Mokslo laboratorija 

 Kings 

 Olimpis 

          Rajono 6–8 kl. matematikos komandinių varžytuvių 

“Matematikos labirintai” organizavimas ir užduočių ruošimas 

 

3. IT konkursai: 

 „Bebras“ 

 J.P.Kazicko mokinių kompiuterininkų konkursas 

 „Codeweek“ programavimo savaitė 

 Rajoninis IT konkursas @ 

 

4. Biologijos renginiai: 

 „Sveikatiada“ 

 Žemės dienos paminėjimas 

 Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas protmūšis „AIDS: 

geriau žinoti“ 

 Sveikos mitybos savaitė 

5. Geografijos renginiai: 

 Akcija,,Darom“ 

Dalykų mokytojai 

 

 

L.Mikalauskienė,  

R.Tubienė 

 

 

L.Mikalauskienė, 

R.Tubienė 

 

L.Mikalauskienė 

 

L.Mikalauskienė 

 

 

V.Kriaučiūnienė 

I.Stasiukaitienė 

 

V.Kriaučiūnienė 

I.Stasiukaitienė 

 

 

R.Jurelienė 

 

 

 

 

L.Mikoliūnienė 

Pagal rajono 

olimpiadų 

tvarkaraštį 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Vasario – kovo  

Kovo mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

 

 

 

Per mokslo  

Gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Balandžio mėn. 

Kovo mėn. 

 

 

 

 



 Konkursas ,,Esu europietis“ 

 Konkursas ,,Mano gaublys“ 

 

       6. Internetinis dalykų konkursas „Olimpis“ (pavasario ir 

rudens sesijos). 

      7. Istorija-Piešinių konkursas ,,Lietuva – tai mes“. 

      8.Vilties ir gedulo dienos paminėjimas. 

      9. Dalyvavimas NMPP ir PUPP testuose. 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

V.Baliuckienė 

Dalykų mokytojai 

Kovo mėn. 

Birželio mėn. 

 

 

6. PROJEKTAI 

1. Respublikiniai projektai 

2. Projektas sporto tema 

Dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

Pagal pasiūlą 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn 

7. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

1. Pasidalijimas patirtimi, naujų metodų ieškojimas/senų 

atnaujinimas ir pritaikymas optimaliai priderinant mokymo 

turinį prie mokinio poreikių 

      2. Tarpusavio pamokų stebėjimas, aptarimas ir 

pasidalijimas patirtimi 

      3. Dalyvavimas seminaruose, kvalifikaciniuose kursuose, 

pasidalijimas pedagoginėmis naujovėmis 

 

Dalykų mokytojai 

Dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai 

Pagal pasiūlą 

Per mokslo 

metus 

Per mokslo 

metus. 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                              Roma Bikelienė 


