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                                   PATVIRTINTA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko 

profesinio mokymo centro direktoriaus                                                                    

2020 m. kovo 9 d. Nr. V-67(1.3) 

 

KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, vykdant gerosios patirties 

sklaidą, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuojant veiklas, orientuotas į kiekvieno 

mokinio pažangą. 

Uždaviniai: 

 Rasti ir naudoti veiksmingus būdus kaip sekti, fiksuoti ir skatinti individualią mokinių 

pažangą, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. 

 Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, gerinant pamokos kokybę, stiprinant mokytojų 

kompiuterinio raštingumo kompetencijas, bei mokytojų bendradarbiavimą. 

 Užtikrinti palankias sąlygas mokytojų kompetencijų plėtotei, siekiant mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Priemonės 

atlikimo 

data 

Atsakingas 

asmuo 
Įgyvendinimo įrodymas 

1.  2020 m. metodinės grupės 

veiklos planavimas 

Sausis Ž. Kaziukonienė 

Mokytojai 

Suplanuota veikla, deranti 

su Centro strateginiu 

planu ir metine veiklos 

programa 

2.  Dalykų integracijos ir 

tarpdalykinių ryšių 

stiprinimas 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Vedamos integruotos 

pamokos, didėja mokytojų 

kompetencija, kyla 

mokinių motyvacija 

mokytis 

3.  Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas visų 

dalykų pamokose 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Mokytojai stebi 

individualią mokinio 

pažangą, informaciją 

teikia metodinių posėdžių 

metu 

4.  Apvalaus stalo diskusijos 

„Individuali mokinio pažanga 

– pasiekimai, problemos“ 

Vasaris - 

birželis 

P. Jurgilienė 

Mokytojai 

Aptarta mokinių 

individuali pažanga, 

pasiekimai, numatyti 

problemų sprendimo 

būdai 

5.  Bendradarbiavimas su kitų 

gimnazijų mokytojais bei 

mokiniais, dalijimasis gerąją 

patirtimi 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Vyksta gerosios patirties 

sklaida, viešinamos 

Centro veiklos 

6.  Mokytojų dalyvavimas 

miesto ir respublikiniuose 

metodiniuose renginiuose bei 

dalijimasis įgyta patirtimi 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Įgytos naujos dalykinės 

kompetencijos, vyksta 

gerosios patirties sklaida, 

formuojamas patrauklus 

Centro įvaizdis, 

viešinamos veiklos 



7.  Dalyvavimas miesto dalykų 

metodinių būrelių veikloje 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Įgytos naujos dalykinės 

kompetencijos, vyksta 

gerosios patirties sklaida, 

formuojamas patrauklus 

Centro įvaizdis, 

viešinamos veiklos 

8.  Informacijos perteikimas 

kolegoms, grįžus iš 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių (pranešimai 

metodinėje grupėje) 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Vyksta gerosios patirties 

sklaida, pagilintos 

kompetencijos, naujovės 

taikomos pamokose 

9.  Metodiniai posėdžiai, 

susirinkimai 

Sausis - 

gruodis 

Ž. Kaziukonienė 

P. Jurgilienė 

Mokytojai 

Darnus skyriaus mokytojų 

darbas ir 

bendradarbiavimas 

10.  Edukacinės pamokos, skirtos 

Centro programų viešinimui 

Sausis - 

gruodis 

Ž. Kaziukonienė 

R. Mokerova 

V. Skliuderienė 

P. Jurgilienė 

 

Didėjantis stojančiųjų 

mokytis skaičius, 

viešinamos Centro 

veiklos, formuojamas 

patrauklus Centro įvaizdis 

11.  Mokymai / konsultacijos. 

„Nuotolinio mokymo 

organizavimas, vykdymas ir 

kt.“ 

Sausis - 

gruodis 

P. Jurgilienė Parengti/patobulinti 

nuotolinio mokymo 

kursai. Aukštesnis 

mokytojų profesionalumo 

lygis, įgytos naujos 

kompetencijos 

12.  Nuotolinių kursų rengimas / 

tobulinimas 3-4 gimnazijos 

klasėms 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Nuolat tobulinama ir 

atnaujinama kursų 

medžiaga. Galimybė 

taikyti lanksčias 

mokymo(-si) formas. 

13.  Kolegialus pamokų 

stebėjimas ir grįžtamasis 

ryšys 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Pasidalinama patirtimi, 

aukštesnis mokytojų 

profesionalumo lygis, 

įgytos naujos 

kompetencijos 

14.  Pamokų vedimas 

netradicinėse erdvėse 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Mokymo procesas 

organizuojamas 

netradicinėse erdvėse, 

didėja mokinių 

motyvacija 

15.  Kvalifikacijos tobulinimas 

pagal asmeninį profesinio 

tobulėjimo poreikį 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Bendrųjų ir didaktinių bei 

dalykinių kompetencijų 

ugdymas leis stiprinti 

profesionalius ryšius su 

Centro bendruomene, 

pažinti mokinius, 

projektuoti ugdymo turinį, 

vertinti savo veiklos 

rezultatų kokybę 

16.  Dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, parodose miesto 

ir respublikos mastu 

Sausis - 

gruodis 

Mokytojai Mokiniai pagilins žinias, 

įgūdžius, kompetencijas, 

viešinamos Centro veiklos 



17.  Bandomųjų brandos 

egzaminų organizavimas, 

vertinimas ir rezultatų 

aptarimas 

Lapkritis Mokytojai Organizuoti bandomieji 

brandos egzaminai, 

aptartos užduotys. 

Rezultatai panaudoti 

mokymosi spragoms 

šalinti 

18.  Lankomumo problemų 

tyrimas (I/II pusmetis) 

Sausis - 

birželis 

P. Jurgilienė 

Grupių vadovai 

Parengta tyrimo ataskaita, 

pateikti galimi sprendimo 

būdai, galimybės gerinti 

lankomumą. 

19.  I pusmečio rezultatų 

aptarimas 

Vasaris P. Jurgilienė 

Grupių vadovai 

Numatyti tolimesni 

veiksmai, rezultatų 

gerinimo galimybės ir 

būdai 

20.  Vidiniai mokymai. IT 

panaudojimo pamokoje ir 

dokumentacijos rengime 

praktiniai užsiėmimai 

Balandis, 

birželis 

E. Steponavičienė 

V. Skliuderienė 

 

Įgytos ir pagilintos 

mokytojų kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencijos, 

suformuoti nauji IT 

naudojimo įgūdžiai 

21.  Bendrojo ugdymo dalykų 

metodinė savaitė 

Balandžio  

6 d.– 10 d. 

Mokytojai Įgytos naujos mokytojų 

kompetencijos, gerosios  

patirties sklaida. Gerėja  

mokinių dalykinės 

kompetencijos, didėja 

motyvacija mokytis 

22.  3 gimnazinių klasių II 

pusmečio individualios 

pažangos tyrimas 

Gegužė Mokytojai Parengta tyrimo ataskaita. 

Aptarta mokinių 

individuali pažanga, 

pasiekimai, numatyti 

problemų sprendimo 

būdai  

23.  II pusmečio ir metinių 

rezultatų aptarimas 

Birželis P. Jurgilienė 

Grupių vadovai 

Numatyti tolimesni 

veiksmai, rezultatų 

gerinimo galimybės ir 

būdai 

24.  Metodinė diena. Atvirų ir 

netradicinių pamokų 

aptarimas – analizė. 

Birželis Mokytojai Pasidalinama patirtimi, 

gerėja pamokos kokybė, 

padidėjusi mokinių 

motyvacija mokytis bei 

lankyti pamokas 

25.  Dalykų ilgalaikių planų 

rašymas 

Rugpjūtis  Mokytojai Parengti ilgalaikiai planai. 

26.  Grupių vadovų planų 

rašymas 

Rugsėjis Grupių vadovai Parengti gr. vadovų planai 

27.  Ugdymo karjerai ir dalykų 

integracijos bei tarpdalykinių 

ryšių galimybių gimnazijos 

klasėse planavimas 

Rugsėjis Mokytojai Ugdymo karjerai ir dalykų 

integracijos bei 

tarpdalykinių ryšių planas 

28.  Mokinių pasiekimų analizė. 

III gimnazijos klasių mokinių 

pasiekimų analizė ir 

mokymosi lygio nustatymas  

Rugsėjis Mokytojai Rezultatai panaudoti 

mokymosi spragoms 

šalinti 



29.  Anglų kalbos žinių lygio 

nustatymas I kurso 

mokiniams 

Rugsėjo 1 - 

4 d. 

R. Mokerova 

Ž. Kaziukonienė 

Pagal surinktų taškų 

skaičių nustatyti 

mokėjimo lygmenys ir 

rekomenduotas 

mokiniams atitinkamas 

mokymosi lygis 

30.  I - III gimnazinių klasių 

adaptacijos tyrimas 

Lapkritis Mokytojai 

P. Jurgilienė 

 

Nustatyti esami santykiai 

tarp mokinių, su 

mokytojais, grupių 

mikroklimatas. Siekiama 

santykių ir mikroklimato 

gerinimo, sėkmingos 

mokinių adaptacijos 

Centre 

31.  Pasidalinimas gerąja 

patirtimi, sėkmės istorijos 

Lapkritis Mokytojai Vyksta gerosios patirties 

sklaida 

32.  Metodinės grupės veiklos 

rezultatų aptarimas. 

 

Gruodis Ž. Kaziukonienė 2020 m. metodinės grupės 

veikos ataskaita. 

33.  Atviros pamokos 

(temos tikslinamos mėnesio 

plane): 

  Stebėtų pamokų aprašai. 

33.1. Atvira ekonomikos 

pamoka „Kuo naudinga 

gamintojų konkurencija 

vartotojams?“ 

Vasaris K. Krūminas 

33.2. Atvira geografijos 

pamoka „Lietuvos ežerų 

įvairovė“ 

Kovas D. Stirblienė 

33.3. Integruota apdailos-

chemijos-biologijos 

pamoka "Kalkinis tinkas" 

Balandis D. Leikienė 

A. Skaisgirienė 

R. Nekrošienė 

33.4. Integruota apdailos-

chemijos-fizikos pamoka 

"Įvairūs tinkavimo būdai" 

Balandis N. Januškevičienė 

A. Skaisgirienė 

D. Kniukštienė 

33.5. Atvira anglų k. pamoka 

„Poezijos pavasaris“ 

Balandis  Ž. Kaziukonienė 

R. Mokerova 

33.6.  Atvira pamoka skirta 

Fizikų dienai paminėti 

„Fizika aplink mus“ 

Balandis D. Kniukštienė 

33.7. Atvira – integruota 

muzikos – dailės pamoka 

„M. K. Čiurlionio 

muzikos ir dailės sintezės 

genialumas“ (I gimn. kl.) 

Gegužė A. Trapienė 

S. Donskienė 

33.8. Atvira – integruota 

istorijos – lietuvių kalbos 

pamoka viktorina „Nuo 

antikos iki šių laikų“ 

Gegužė V. Žekonienė 

S. Rudeičiukienė 

33.9. Atvira informacinių 

technologijų pamoka 

„Klimato kaitos 

Birželis V. Skliuderienė 



padariniai Europoje. 

Infografikas“ 

33.10. Atvira 

matematikos pamoka 

„Procentai“ 

Rugsėjis E. Steponavičienė 

33.11. Integruota 

matematikos - dažymo, 

apmušalų klijavimo 

darbų, rankinio tinkavimo 

pamoka „Būsto 

remontas“ 

Spalis E. Steponavičienė 

N. Januškevičienė 

33.12. Atvira – 

integruota lietuvių k. – 

muzikos pamoka 

„Klasicizmo epochos 

ypatumai“ 

Spalis Ž. Jamukianienė 

A. Trapienė 

33.13. Atvira – 

integruota anglų k. – 

geografijos pamoka 

Spalis D. Stirblienė 

Ž. Kaziukonienė 

33.14. Atvira - 

integruota lietuvių k. – 

technologijų pamoka 

Lapkritis Ž. Jamukianienė 

G. Andrijauskienė 

33.15. Atvira lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pamoka 

Gruodis Ž. Jamukianienė 

33.16. Atvira 

matematikos pamoka 

„Funkcijų tyrimas“ 

Gruodis E. Steponavičienė 

 

 

Pridedamas 2020 m. gimnazijos skyriaus renginių planas (2 priedas). 

_________________________________ 

 

Planą parengė: 

Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

Ž. Kaziukonienė                                                                                                    ( parašas) 

 


