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I. 2020 METŲ METODINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 
 
 

Mokytojų dalykininkų metodinės grupės 2020 m. pagrindinis veiklos tikslas - 
nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir ugdymo kokybės siekimas. 

Ypatingą dėmesį skyrėme mokinių vertinimui ir įsivertinimui pamokoje. Diskutavome 
ir priėmėme bendrus susitarimus dėl mokinių įsivertinimo organizavimo. 

Mokytoja Asta Šimaitė atliko mokinių apklausą – tyrimą „Vertinimas ir įsivertinimas, 
mokinių požiūrio lyginamoji analizė”. Išvados: mokiniai žino, kas yra įsivertinimas, visi 
mokiniai įsivertina save pamokose, dar ne visose pamokose mokiniai save įsivertina. 
Įsivertinimas mokiniams patinka. 

Metodinėje grupėje aptarėme individualizuotas mokomųjų dalykų programas ir 
žmogaus saugos, ugdymo karjerai programų temų integravimą į mokymo dalykų turinį, 
vertinimą. 

Mokytoja Inga Armanavičiūtė metodinėje grupėje pristatė pranešimą „Karakulių 
technikos metodas dailės pamokose”. 

Mokytoja Rita Markevičienė suplanavo ir kartu su kitais mokytojais organizavo 
sveikos gyvensenos integruoto ugdymo savaitę. Mokykloje vyko įvairūs užsiėmimai ir 
veiklos, kurių metu mokiniai pagilino savo suvokimą, kad kiekvienas gali prisidėti prie 
sveikesnio ir saugesnio gyvenimo būdo, saugios aplinkos kūrimo. Savaitę užbaigėme 
veiklų aptarimu ir refleksija. 

Mokytoja Veronika Kiuršinienė organizavo projektinę veiklą „Močiutės skrynia”.  
Mokytoja Asta Šimaitė organizavo lietuvių kalbos dienas 2020 m. kovo 2 - 9 d.; 

organizuota skaitymo skatinimo iniciatyva „Diena su knyga”.  
Organizavome socialinę - pilietinę veiklą, skirtą tarptautinei Draugo dienai paminėti 

„Pagalba draugui”. Atkreipėme dėmesį į mokinių emocinę savijautą. Todėl valandėlių metu 
buvo aptarta, kas lemia mokinių emocinę savijautą, į ką svarbu atkreipti dėmesį.  

Metodinės grupės nariai dalyvavo projektuose, parodose, akcijose, mugėse ir 
konkursuose, organizavo edukacines išvykas, mokyklinius renginius. Rašėme į mokyklos 
laikraštį „Esame drauge” ir parengėme gruodžio mėnesio laikraščio numerį. Dalijomės 
naujienomis ir informacija mokyklos internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose. 

Metodinės grupės nariai aktyviai dalyvavo kursuose, seminaruose, konferencijose. 
Tobulino mokytojų profesines kompetencijas, įgytas žinias ir gebėjimus pritaikė savo 
darbe, dalijosi žiniomis su kolegomis.  

 

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS 

Nuolatinis mokytojų profesinės kompetencijos augimas ir ugdymo proceso tobulėjimas. 

UŽDAVINIAI 

 

1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir 

vieniems iš kitų. 

2. Gerinti pamokų kokybę efektyvinant IKT taikymą, individualios mokinių pažangos 

stebėjimą ir į(si)vertinimą. 

3. Dalytis metodinėmis naujovėmis su kolegomis. 

4. Išanalizuoti skaitmeninius resursus, skirtus ugdymo procesui.  

5. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas dalyvaujant teminiuose, skaitmeninio 

raštingumo tobulinimo seminaruose, kursuose; vertinimo, įsivertinimo grupių veikloje 



III. VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

Eil.
Nr. 

Priemonės Atsakingi vykdytojai 
Vykdymo 

data 

1. 
Sveikos gyvensenos ugdymo 
savaitė. 

R. Markevičienė, 
mokytoja  

2021-02-22–
26 

2. Lietuvių kalbos dienos. A. Šimaitė, mokytoja 2021-03 

3. 
Aptarimas – diskusija „Skaitmeninis 
turinys ir informacinių technologijų 
naudojimas pamokose”.  

A. Šimaitė, mokytoja 2021 06 

4. 
Atvira dailės pamoka „Karakulių 
metodo panaudojimas”. 

I. Armanavičiūtė, 
mokytoja 

2021 

5. 
Projektinė veikla „Margi raštai”. 
Aptarimas – diskusija. 

V. Kiuršinienė, mokytoja 2021-06 

6. 
Pranešimas „Mokinių emocinė 
savijauta”. 

R. Vėželienė, psichologė 
 

2021-06 
 

7. 
Vadovėlių ir mokymo priemonių 
pasiūlos ir poreikio aptarimas. 

A. Šimaitė, mokytoja; 
A. Sinkevičienė, 
bibliotekininkė 

2021-05 

8. 
Gerosios patirties sklaida ir mokinių 
tėvų švietimas mokyklos laikraštyje 
„Esame drauge”. 

A. Šimaitė, mokytoja 2021-08 

9. 
Mokytojų dalykininkų individualizuotų 
ugdymo programų aptarimas. 

Mokyklos direktorė Rūta 
Stankienė, grupės nariai 

2021-08 

10. 
Kalėdinių atvirukų dalinimo akcija  
„Iš širdies į širdį”. 

J. Drumstaitė, mokytoja 2021 12 

11. 
Metodinės veiklos ataskaita ir 
aptarimas. Veiklos krypčių, tikslų 
2022 m. numatymas. 

A. Šimaitė, mokytoja 2021-12 

1
12. 

Dalyvavimas akcijose: pilietinė 
akcija „Atmintis gyva, nes liudija”, 
sąmoningumo didinimo mėnuo „Be 
patyčių”, visuotinė akcija „Darom”. 
Sportinė veikla: dalyvavimas 
specialiosios olimpiados varžybose. 
Parodos: dalyvavimas/ 
organizavimas  

Velykinė mugė Žasliuose, „Tau 
mama”, Kalėdinė mugė Žasliuose. 
Dailyraščio konkursas „Tau, 
Lietuva”.  
 

Grupės nariai 
 

2021 



13. 

Tobulinti mokytojų profesines 
kompetencijas dalyvaujant 
seminaruose, kursuose 
konferencijose apie vertinimą, 
įsivertinimą, mokinių emocinę 
gerovę. Supažindinti su šia metodine 
medžiaga visus metodinės grupės 
narius. 

Mokytojai 2021 

 
IV. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

Mokytojų dalykininkų metodinės grupės nariai, gilindami pedagogines, 
psichologines bei specialiosios metodikos žinias, bendradarbiaudami ir dalindamiesi darbo 
patirtimi, plės bendrąsias ir specialiąsias pedagogines kompetencijas. Tobulins 
skaitmeninio raštingumo kompetenciją bei mokinių įsivertinimo procesą pamokose ir 
individualios mokinių pažangos stebėjimą. Išanalizuos skaitmeninius resursus, skirtus 
ugdymo procesui, sudarys skaitmeninių resursų sąrašą. 

 

 

 

 


