
                                          12 priedas 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro direktoriaus 

2021 m. sausio 28 d. 

įsakymu Nr. V-39 (1.3) 

 

KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

STATYBOS IR VERSLO SKYRIAUS PROFESIJOS MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas. Ugdyti profesijos mokytojų IT kompetencijas, atsižvelgiant į technologijų naujoves, gerinti 

profesinio mokymo kokybę. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdomosios veiklos kokybę, naudojant aktyvius mokymo metodus, vesti netradicines 

pamokas, naudoti virtualias mokymosi aplinkas profesijos dalykų pamokose, bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais, siekiant parengti kvalifikuotus darbininkus darbo rinkai. 

2. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems iš kitų. 

3. Didinti Centro veiklos efektyvumą, efektyviai naudoti praktinio mokymo bazę. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data 

Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

1.  Metodinės grupes posėdis: 

- Mano dienyno pildymas; 

- signaliniai I pusmečio 

rezultatai (pažangumas, 

lankomumas);  

- mokinių, turinčių 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, pažangos ir  

pasiekimų vertinimas; 

- mokytojų metodinės 

grupės veiklos analize, 

aptarimas; 

- aptarti 2021 m. metodinės 

grupes veiklos planą ir 

pritarti tvirtinimui; 

- idėjų programų viešinimui 

aptarimas; 

- viktorinos ,,Pažink 

profesiją“ veiklų aptarimas; 

-vaizdo pamokų kūrimas ir 

vedimas naudojant TEAMS 

aplinką; 

- kiti einamieji klausimai.   

Sausis J. Jackūnienė 

A. Jakimovienė 

 

 

 

 

 

 

 

Suderintas metodinės  

veiklos planas. 

Numatyti tolimesni 

veiksmai, galimybės, būdai 

pasiekimų rezultatų 

gerinimui  

Metodinio posėdžio 

protokolas. 

 

2.  Atviros pamokos: 

-,,Gipskartonio plokščių 

klijavimas" APgl8-2gr. 

-„Krovinio svorio centro 

skaičiavimas" LEel9 gr. 

Sausis 

 

 

 

Profesijos 

mokytojai 

R. Vengalienė 

V. Jokubynienė 

Stebėtų pamokų aprašai 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data 

Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

3.  Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimas APtl9 gr. 

 

Sausis 

 

A. Jakimovienė 

G. Andrijauskienė 

 

Atliktas asmens įgytos 

kompetencijos vertinimas. 

4.  Viktorina "Pažink 

profesiją" 

apdailininko ir baldžiaus 

ugdymo programų 

mokiniams. 

Sausis D. Narmontė Mokiniai pagilins žinias, 

įgūdžius, kompetencijas. 

Gerėja mokinių motyvacija 

geriau mokytis profesijos. 

5.  Stipendijų ir materialinės 

paramos skyrimo komisijos 

posėdžiai. 

Kiekviena 

mėnesį  

Stipendijų ir 

materialinės 

paramos skyrimo 

komisija 

 

Patikrinta grupių  stipendijų 

ir materialinės 

paramos skyrimo 

dokumentacija. 

6.  Metodinės grupės posėdis: 

Centro strateginio plano ir 

metinio veiklos plano 

įgyvendinimas: 

- 2020 metų veiklos 

užduotys, rezultatai ir 

rodikliai; 

- 2021metų veiklos 

užduotys, rezultatai ir 

rodikliai. 

Sausis A.Jakimovienė 

 

Aptartas 2021 m. veiklos 

planas 

ir pritarta tvirtinimui. 

Metodinio posėdžio 

protokolas. 

7.  Metodinės veiklos 

planavimas, siekiant 

pamokos kokybės, gerosios 

patirties sklaidos, 

pasiekimų, lankomumo 

kokybės gerinimo ir 

mokymosi organizavimo 

gerinimo. 

Per mokslo 

metus, 

kiekviena 

mėnesį  

J. Jackūnienė 

A Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Pateikti galimi sprendimo 

būdai, galimybės gerinti 

lankomumą, pažangos 

pasiekimo rezultatus. 

Metodinio posėdžio 

protokolas. 

8.  Dalijimasis žiniomis ir 

gerąja darbine patirtimi iš 

kursų, seminarų, mokymų. 

Per mokslo 

metus 

J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai 

Įgytos naujos mokytojų 

kompetencijos, vyksta 

gerosios  patirties sklaida, 

taikomos naujovės ugdymo 

procese.  
 

9.  I pusmečio rezultatų 

aptarimas;  

II pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

Metinis rezultatų aptarimas 

Vasaris 

 

Rugpjūtis - 

rugsėjis 

A.Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Įvertinti pusmečių pasiekimų 

rezultatai. 

Numatyti tolimesni veiksmai, 

rezultatų gerinimo galimybės 

ir būdai. 

10.  Aptarti praktikos vietas pas 

darbdavius, įvertinti 

galimybes ir teikti pagalbą, 

mokiniams susirandant 

praktikos vietas. Suderinti 

baigiamosios praktikos 

programas. 

Vasaris Praktikos 

mokytojai, 

atsakingi už 

praktikos 

kontrolę 

Aptartos praktikos 

vietos ir sąlygos. 

Suderintos praktikos 

programos. 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data 

Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

11.  Atvirų, integruotų, 

netradicinių pamokų, 

mokymosi virtualiose 

aplinkose aptarimas. 

 

Birželis Profesijos 

mokytojai 

Aptartos atviros pamokos, 

sėkmė mokymosi virtualiose 

aplinkose. 

12.  Aptarti parengtus profesijos 

mokytojų teminius planus, 

dalytis patirtimi. Teikti 

metodinę pagalbą naujai 

atvykusiems dirbti 

profesijos mokytojams 

sudarant teminius pamokų 

planus. Mokymo programų 

turinio pagal poreikį 

koregavimas. 

Rugsėjis A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai  

 Parengti ir suderinti teminiai 

pamokų planai. 

Pakoreguotas mokymo 

programų turinys pagal 

poreikį. 

13.  Organizuoti, įtraukiant 

mokinius, profesinę 

statybininkų šventę.  

Rugsėjis Profesijos 

mokytojai 

Organizuota profesinė 

statybininkų šventė, 

Patobulinta profesijos 

mokytojų profesinė 

kvalifikacija. 

14.  Atlikti absolventų 

įsidarbinimo 

analizę ir aptarti 

metodiniame pasitarime. 

Spalis 

 

 

J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai 

Atlikta absolventų 

įsidarbinimo analizė, 

aptarti pasiūlymai dėl 

rezultatų gerinimo. 

15.  Pasitarimas. Pirmo kurso 

mokinių adaptacijos 

aptarimas. Susitarimai dėl 

mikroklimato grupėse 

gerinimo. Metodinės grupės 

2021m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė, 

ataskaitos parengimas. 

Pasiūlymai metinio veiklos 

plano rengimo darbo grupei 

ateinantiems m. m. 

Gruodis J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai 

Aptarta I kurso mokinių 

adaptacija. Numatytos 

priemonės mikroklimato 

gerinimui. Atlikta 2021m 

metodinės grupės veiklos  

analizė. Numatytos 

metodinės veiklos gairės 

ateinantiems mokslo metams. 

16.  Analizuoti profesijos 

mokytojų savęs vertinimo ir 

veiklos tobulinimo 

ataskaitas, išskiriant 

trūkumus, tobulintinas 

sritis. Aptarti kvalifikacijos 

tobulinimo galimybes pagal 

asmeninį profesinio 

tobulėjimo poreikį. 

Sausis 

Rugsėjis 

A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Parengtos išvados ir 

rekomendacijos dėl 

veiklos tobulinimo. Aptartos 

kvalifikacijos tobulinimo 

galimybės. 

 

17.  Mokinių ruošimas 

regioniniams, 

nacionaliniams profesinio 

meistriškumo konkursams, 

Centro programų 

pristatymui renginiuose  

Per mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

 

Gabūs mokiniai pagilins savo 

žinias, atstovaus Centrui 

rajone, respublikoje, 

užsienyje 



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atlikimo 

data 

Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

18.  Mokinių, pasirinkusių 

technologinį brandos 

egzaminą, konsultavimas. 

Sausis–

kovas,Spalis-

gruodis 

Profesijos 

mokytojai 

Organizuoti bandomieji 

egzaminai.  

19.  Konsultuoti baigiamųjų 

grupių mokinius, ruošiant 

juos asmens įgytų 

kompetencijų vertinimui. 

Kompetencijų vertinimo 

rezultatų aptarimas. 

Per mokslo 

metus 

 

Profesijos 

mokytojai 

Išlaikytas asmens įgytų 

kompetencijų egzaminas 

20.  Mokinių susitikimai su 

darbdaviais, darbo biržos, 

kolegijų ir kt. aukštojo 

mokslo atstovais. Pokalbiai 

su mokiniais apie profesiją. 

Per mokslo 

metus 

 

A. Jakimovienė,  

J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai. 

Vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

21.  Profesinio mokymo turinio 

ir formų mokinių 

poreikiams pritaikymas: 

-pameistrystė; 

-mokomoji praktika 

įmonėse; 

-mokymasis sektoriniuose 

PMC 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

Profesijos 

mokytojai. 

 

 

Suteikta pagalba mokinių 

poreikiams taikyti profesinio 

mokymo formas ir turinį.  

22.  Organizuoti nuolatinę 

pagalbą nepažangiems, 

blogai lankantiems 

pamokas mokiniams, 

sudaryti pagalbos planą. 

Per mokslo 

metus 

 

Profesijos 

mokytojai. 

Sumažėja mokinių iškritimas 

iš ugdymo programų. 

23.  Profesijų viešinimas, jų 

veiklinimo praktiniai 

užsiėmimai bendrojo 

lavinimo mokyklų 

mokiniams. Susitikimai su 

mokiniais. Vykdyti 

specialybių reklamavimą, 

profesinės gerosios patirties 

sklaidą. 

Vasaris - 

gegužė 

 

 

 

 

Profesijos 

mokytojai 

Efektyvinamas Centro 

profesijų pasirinkimas bei jų 

patrauklumas. Didėja 

mokinių stojančių pagal 

Centro programas skaičius. 

Pristatyta centro praktinė  

mokymo bazė, specialybės ir 

mokymo programos 

24.  Rengti ir atnaujinti 

mokymo/si medžiagą, 

užduotis, testus, 

savikontrolės klausimus. 

Parengti mokomąją 

medžiagą vaizdinėms 

pamokoms vesti Teams 

aplinkoje. 

Per mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Atnaujinta  mokymo/si 

medžiaga, testai, užduotys. 

Parengta mokymo/si 

medžiaga vaizdinėms 

pamokoms vesti. 

 

Planą parengė: 

Statybos ir verslo skyriaus  

profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė            

Jadvyga Jackūnienė                                                                                                              (parašas) 


