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  KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

STATYBOS IR VERSLO SKYRIAUS PROFESIJOS MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas. Mokytojų profesinio meistriškumo tobulinimas, skleidžiant savo gerąją darbo patirtį, bei metodines 

naujoves.  

Uždaviniai:  

1. Plėtoti mokytojų profesinę kompetenciją, dalyvaujant konkursuose, seminaruose, bei kituose renginiuose. 

2. Aktyviai dalintis savo gerąja patirtimi, siekiant gerų ugdymo kokybės rezultatų. 

3. Tobulinti ugdymo(si) kokybę ir kelti mokinių mokymosi motyvaciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atlikimo 

data 
Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

1.  2020 m. veiklos plano parengimas. 

Metodinės grupės veiklos 

koordinavimas:  

- veiklos planavimas,  

- veiklos vykdymo priežiūra, 

- metodinė pagalba.  

Sausis – 

vasaris  

J. Jackūnienė Metodinės grupės 

protokolas 

2.  Metodinės grupės posėdis:  

- Gerosios patirties sklaida, įgyta 

vizitų metu pagal vykdomus 

ERASMUS+  programos projektus.  

- Pasiruošimas konkursui „Mano 

specialybė – 2020 m“. 

- Pasiruošimo dalyvauti studijų ir 

karjeros mugėje Klaipėdoje 

aptarimas. 

- Priemonių aptarimas kitų metų 

metodinės veiklos planavimui. 

Sausis A. Jakimovienė 

O. Plokštienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

3.  Dalyvaujame studijų ir karjeros 

mugėje Klaipėdoje „Studijų regata 

2020“. 

Sausis A. Jakimovienė 

D. Lubys  

J. Kontrimienė 

Centro mėnesio veiklos 

planas. Įsakymas 

4.  Metodinė savaitė. Specialybės 

konkursas „Profesija - 2020“: 

- teorinė dalis; 

- praktinė dalis; 

Edukacinė išvyka į UAB „Sakuona“. 

Sausis J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Centro 

mėnesio veiklos planas. 

Įsakymas 



5.  Bendras metodinis grupių posėdis: I-

o pusmečio pasiekimų rezultatų 

aptarimas; lankomumo problemų 

tyrimo aptarimas. 

Vasaris A. Jakimovienė 

O. Plokštienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

6.  Dalyvaujame tarptautinėje 

mokymosi, studijų ir karjeros 

planavimo parodoje „STUDIJOS 

2020“  

Vasaris A. Jakimovienė 

D. Lubys  

J. Kontrimienė 

Centro mėnesio veiklos 

planas. Įsakymas 

7.  Metodinis grupės posėdis:   

- programų viešinimo tarptautinėje 

mokymosi,  

- studijų ir karjeros planavimo 

parodoje „STUDIJOS 2020“ 

aptarimas;  

- III kurso mokinių išleidimo į 

praktiką aptarimas;  

- specialybės konkurso ,,Profesija – 

2020“ aptarimas. Gerosios patirties 

sklaida. 

Vasaris A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

 

 

8.  Dalyvavimas KNAUF seminare. 

Gipskartonio montavimo taisyklės: 

atnaujinta redakcija. Glaistymo 

metodika: kaip paruošti paviršių, 

atitinkantį užsakovo lūkesčius. 

Vasaris A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

9.  Dalyvaujame mokymosi, žinių, 

karjeros planavimo ir inovacijų 

mugėse: „Karjeros avilys 2020“ ir kt.  

Kovas -

gegužė 

A. Jakimovienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Centro 

mėnesio veiklos planas. 

Įsakymas 

10.  Viktorina „Aš - statybininkas“ Kovas -

balandis 

 

A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Centro 

mėnesio veiklos planas 

11.  Baigiamojo modulio „Praktika 

realioje darbo vietoje“ aptarimas. 

Kovas -

gegužė 

A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

Metodinės grupės 

protokolas 

12.  Atvirų pamokų „Kolega – kolegai“ 

organizavimas ir stebėjimas. 

Pamokose taikyti metodus, 

sudarančius sąlygas aktyviam 

mokinių mokymuisi.  

Kovas -

gruodis 

A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

. 

Metodinės grupės 

protokolas 

13.  Profesijos mokytojų išvyka su 

mokiniais į  statybos parodą 

„Individuali statyba 2020“. 

Balandis A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Įsakymas 

14.  Centro programų pristatymas. 

Specialybių viešinimas renginyje 

„Profesijų dienos Resta 2020”. 

Balandis A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Centro mėn. 

veiklos planas. 

Įsakymas 

15.  Metodinių grupių pirmininkų 

ataskaitos už 2020 m. m. veiklą, jos 

sėkmingumo aptarimas.  

Birželis J. Jackūnienė Metodinės grupės 

protokolas 



16.  Metodinės grupės veiklos, siekiant 

įgyvendinti mokyklos uždavinius, 

analizė. Vykdomų ugdymo programų 

įgyvendinimo aptarimas. Ypatumai, 

trūkumai. 

Birželis A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

Metodinės grupės 

protokolas 

17.  Kompetencijų vertinimo ir darbų 

įvertinimo organizavimas: 

- konsultacijos, 

- rezultatų analizė. 

Birželis A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

18.  Ugdymo turinio planavimas 2020-

2021 m.m. Profesinio  ugdymo 

dokumentacijos pildymo tvarkos 

aptarimas:  

- bendri susitarimai ir reikalavimai;  

- ilgalaikių teminių planų rašymas, 

derinimas, aprobavimas;   

- TAMO dienyno pildymo tvarkos 

aptarimas.  

Rugpjūtis A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

Metodinės grupės 

protokolas 

19.  Absolventų adaptacijos darbo rinkoje 

tyrimas. 

Rugsėjis-

spalis 

A. Jakimovienė 

Gr. vadovai 

Metodinės grupės 

protokolas 

20.  Diskusija „Geros pamokos 

kriterijai“. 

Gruodis  J. Jackūnienė Metodinės grupės 

protokolas 

21.  Mokytojų metodinės veiklos analizė, 

aptarimas. Priemonių aptarimas kitų 

metų planavimui. 

Gruodis J. Jackūnienė Metodinės grupės 

protokolas 

22.  Dalyvauti profesinio meistriškumo 

konkursuose pagal pateiktus 

kvietimus. Konkursai: Apdailininkas 

-2020; Stalius -2020. Kviestinių 

svečių iš verslo įmonių paskaitos, 

seminarai (tarptautinio, regiono 

respublikinio lygmens).  

Per m. m. A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

23.  Bendradarbiavimo su tėvais formos, 

tėvų įsitraukimas ir poveikis mokinio 

sėkmei. 

Per m. m. Profesijos 

mokytoja 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

24.  Soc. partnerių įmonių erdvių 

panaudojimas netradicinio ugdymo 

organizavime. Edukacinės išvykos. 

Vizitai į savo šalies ir į kitų šalių 

profesinio mokymo centrus (pagal 

projektus). 

Per m. m. J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Įsakymai 

25.  Mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimas, pasiekimų rezultatų ir 

vertinimo sistemos aptarimas.  

Per m. m. A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

26.  Profesijų viešinimas, jų įveiklinimo 

praktiniai užsiėmimai bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams. 

Susitikimai su mokiniais.  

Per m. m. A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 



27.  Organizuoti  2  mokomųjų dalykų 

integruotas pamokas. 

Per m. m. J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

28.  Profesinių gebėjimų tobulinimas 

dalyvaujant projektinėje veikloje. 

Per m. m. Profesijos 

mokytojai 

Metodinės grupės 

protokolas 

29.  Mokymai sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose (Telšių, Kauno, 

Alytaus).  

Per m. m. A. Jakimovienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas. Įsakymai 

30.  Konsultuoti profesijos mokytojus 

praktinio mokymo ir gamybinės 

praktikos atlikimo klausimais. 

Supažindinti su naujovėmis. 

Per m. m. A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

Metodinės grupės 

protokolas 

31.  Metodinės medžiagos atnaujinimas, 

naujos kūrimas ir taikymas 

profesiniame mokyme. 

Per m. m. Profesijos 

mokytojai 

Metodinės grupės 

protokolas 

32.  Mokytojų dalyvavimas 

respublikiniuose metodiniuose 

renginiuose, konkursuose, parodose 

bei dalijimasis įgyta patirtimi.  

Per m. m. A. Jakimovienė 

J. Jackūnienė 

 

Metodinės grupės 

protokolas 

 

Planą parengė: 

Metodinės grupės pirmininkė 

J. Jackūnienė                                                                                    (parašas) 

 

    


