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KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

STATYBOS IR VERSLO SKYRIAUS PROFESIJOS MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS 2022 M. VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas. Ugdymo kokybės ir veiksmingumo, sudarant sąlygas visapusiškam asmenybės augimui bei 

pasiekimų gerinimui, užtikrinimas. 

Uždaviniai: 

1. Mokinius rengti visaverčiam gyvenimui atsižvelgiant į kintančius rinkos (darbdavių) 

poreikius, siekiant kiekvieno mokinio geresnių mokymosi pasiekimų 

2. Gerinti pamokų kokybę, efektyvinant ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, 

mokinių individualios pažangos stebėjimą. 

3. Vykdyti ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą, kad užtikrinti 

švietimo paslaugų kokybę lanksčiai, tinkamai, operatyviai reaguojant į besikeičiančius aplinkos 

veiksnius. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atlikimo 

data 
Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

1.   2022 m. metodinės 

veiklos planavimas, 

tikslų ir uždavinių 

numatymas. Plano 

pristatymas ir pritarimas 

tvirtinimui. 

Sausis J. Jackūnienė Parengtas metodinės  veiklos 

planas 2022m. Metodinio 

posėdžio protokolas. 

2.  Mokymo programų 

viešinimas Klaipėdos 

miesto ir rajono 

bendrojo ugdymo 

įstaigų mokiniams.  

Vasaris - 

gegužė 

Profesijos 

mokytojai 

Vykdoma informacijos apie 

rengiamas profesinio mokymo 

programas sklaida. Kuriamas 

Centro įvaizdis. Metodinio 

posėdžio protokolas. 

3.  Gerosios patirties 

sklaida: atviros, 

integruotos profesinio 

mokymo pamokos.  

Per mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Vyks tikslingas, konstruktyvus 

bendradarbiavimas. Metodinio 

posėdžio protokolas. Stebėtų 

pamokų aprašai.  

4.  Dalyvavimas mokymo 

centro 50-ties metų 

sukakties ir Ernesto 

Galvanausko 140-

osioms gimimo 

metinėms paminėti 

organizuojamuose 

renginiuose.  

Per mokslo 

metus 

A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Pagilintos mokinių ir 

mokytojų žinios apie Ernestą 

Galvanauską. Ugdomas 

bendruomeniškumas, 

kūrybiškumas, iniciatyvumas. 

Metodinio posėdžio 

protokolas. 

5.  Kvalifikacijos 

tobulinimas pagal 

asmeninį profesinio 

tobulėjimo poreikį. 

Per mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Gilinamos pedagoginės, 

profesinės kompetencijos, 

įgytos žinios taikomos 

praktinėje veikloje leis geriau 

pažinti mokinius, motyvuoti 

mokytis. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atlikimo 

data 
Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

6.  Popietė ,,Velykų 

bobutės burtai“ (Velykų 

papročiai, tradicijos, 

margučių paroda, 

žaidimai). 

Balandis A. Trapienė Tautinės savimonės ugdymas, 

papročių žinių gilinimas, 

bendruomenės būrimas 

bendroms veikloms. 
Metodinės grupės posėdžio 

protokolas. 

7.  Profesinio 

meistriškumo konkursai 

pagal atskiras 

specialybes. 

Kovas G. Andrijauskienė 

Profesijos 

mokytojai 

Taikomi patrauklūs mokymosi 

metodai, stiprinama 

mokymosi motyvacija, 

ugdomas pasitikėjimas, 

kūrybiškumas. Metodinės 

grupės posėdžio protokolas. 

8.  Viktorina "Aš 

statybininkas". 

Vasaris D. Narmontė Mokiniai pagilins žinias, 

įgūdžius, kompetencijas. 

Gerėja mokinių motyvacija 

geriau mokytis profesijos. 

Metodinės grupės posėdžio 

protokolas.  

9.  Dalyvavimas parodose, 

mugėse miesto ir 

respublikos mastu. 

 

Sausis-

gegužė 

Profesijos 

mokytojai 

 

Mokiniai pagilins žinias, 

įgūdžius, kompetencijas, 

viešinamos Centro veiklos. 

Metodinio posėdžio 

protokolas. 

10. Absolventų 

įsidarbinimo analizė. 

Spalis A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Atlikta darbdavių grįžtamojo 

ryšio analizė. Parengtos 

išvados panaudotos planuojant 

tolimesnį profesijos mokytojų 

darbą. Metodinio posėdžio 

protokolas. 

11.  Statybos skyriaus 

profesijos mokytojų 

metodinės grupės  

metinių rezultatų 

aptarimas. 

Birželis J. Jackūnienė Parengta profesijos mokytojų 

metodinės grupės veiklos 

ataskaita. Metodinės grupės 

posėdžio protokolas 

12. Metodiniai posėdžiai, 

susirinkimai. 

Sausis - 

gruodis 

A. Jakimovienė.  

J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai 

Darnus skyriaus mokytojų 

darbas ir bendradarbiavimas. 

Metodinės grupės posėdžių 

protokolai. 

13. Ilgalaikių teminių planų 

aptarimas, aprobavimas; 

mokinių pasiekimų, 

pažangos, vertinimo 

kriterijų aprobavimas. 

Rugsėjis J. Jackūnienė 

Profesijos 

mokytojai 

Aptarti ir aprobuoti teminiai 

planai, aprobuoti mokinių 

pasiekimų, pažangos 

vertinimo kriterijai. Metodinės 

grupės posėdžio protokolas 

14. Mokyklinis projektas, 

įtraukiant mokinius 

„Tvarios statybos 

principai ir jų reikšmė 

statyboje“. 

Sausis- 

kovas  

A. Jakimovienė 

D. Narmontė 

Plėtojamos mokinių 

kompetencijos, stiprinama 

mokymosi motyvacija. 

Metodinės grupės posėdžio 

protokolas. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atlikimo 

data 
Atsakingas Įgyvendinimo įrodymas 

15. Dalyvavimas mokymo 

centre soc. partnerių 

organizuojamuose 

seminaruose, skirtuose 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimui:  UAB 

„Tikkurila“ ir kt. 

statybos darbų temomis.  

Per mokslo 

metus 

J. Jackūnienė 

R. Vengalienė 

Plėtojamos mokytojų ir 

mokinių dalykinės ir 

bendrosios kompetencijos, 

vyksta bendradarbiavimas su 

šalies soc. parneriais. 

Metodinės grupės posėdžio 

protokolas. 

16.  Pagalba jauniems, 

naujai pradėjusiems 

dirbti mokytojams. 

Per mokslo 

metus 

J. Jackūnienė 

R. Vengalienė 

G. Andrijauskienė  

Bus teikiama pagalba 

jauniems ir atvykusiems  

mokytojams. Metodinės 

grupės posėdžio protokolas 

17.  Mokinių pažangos ir 

pasiekimų analizė: I, II 

pusmečio ir metinio 

rezultatų aptarimas. 

Vasaris - 

rugsėjis 

A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Įvertinti pusmečių pasiekimų 

rezultatai. Numatyti tolimesni 

veiksmai, rezultatų gerinimo 

galimybės ir būdai. Metodinės 

grupės posėdžio protokolas. 

18.  Metodinės mokymosi 

medžiagos rengimas ir 

aptarimas  metodiniuose 

užsiėmimuose. 

Visus metus Profesijos 

mokytojai 

Parengta efektyvi mokymosi 

medžiaga, I ir II pusmečio 

mokytojų ataskaitos. 

Metodinės grupės posėdžio 

protokolas. 

19.  Statybininko diena. Rugsėjis A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai 

Ugdomas centro 

bendruomenės pilietiškumas, 

vienybės jausmas. Plėtojama 

informacija apie statybininko 

profesiją. Metodinės grupės 

posėdžio protokolas. 

20. Mokinių, pasirinkusių 

technologinį brandos 

egzaminą, 

konsultavimas. 

Sausis–

kovas, 

Spalis-

gruodis 

Profesijos 

mokytojai 

Organizuoti bandomieji 

egzaminai. Metodinės grupės 

posėdžio protokolas. 

21. Konsultuoti baigiamųjų 

grupių mokinius, 

ruošiant juos asmens 

įgytų kompetencijų 

vertinimui. Vertinimo 

rezultatų aptarimas. 

Per mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Išlaikytas asmens įgytų 

kompetencijų egzaminas, 

aptarti kompetencijų vertinimo 

rezultatai. Metodinės grupės 

posėdžio protokolas. 

22. Profesinio mokymo 

turinio ir formų 

mokinių poreikiams 

pritaikymas:  
- pameistrystė; 

- mokomoji praktika 

įmonėse; 

- mokymasis sektoriniuose 

PMC. 

Per mokslo 

metus 

A. Jakimovienė 

Profesijos 

mokytojai. 

Galimybė profesinio mokymo 

formas ir turinį lanksčiai 

taikyti mokinių mokymuisi. 

Vyksta bendradarbiavimas su 

soc. parteriais. Metodinės 

grupės posėdžio protokolas.  

Planą parengė 

Statybos ir verslo skyriaus  

profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė  ......................... Jadvyga Jackūnienė  




