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2018 m. rugsėjo  4 d. įsakymu 

Nr. P2-112V 

 

ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS 

 DARBO PLANAS 

 

 

2018-2019 m.m. 

 
Eil. 

Nr. 

DARBO TURINYS DATA ATSAKINGAS LAUKIAMAS REZULTATAS 

Posėdžiai, pasitarimai 

1. Metodinės grupės veiklos rezultatų analizavimas ir veiklos 

planavimas: 

- praėjusių mokslo metų bendrojo ugdymo metodinės grupės 

veiklos analizės pristatymas; 

- veiklos plano 2018-2019 m. m. sudarymas; 

- Brandos egzaminų 2018 m. rezultatų aptarimas.; 

- mokytojų pareigybių aprašų ir nekontaktinių valandų planų 

rengimas ir aptarimas 

- Bendrojo ugdymo  mokomųjų dalykų ilgalaikių planų 

rengimas, derinimas, numatant tarpdalykinę integraciją, 

prevencinių programų integraciją į ugdymo procesą. 

2018-09- 07 A. Gratkauskienė, 

L. Žemgulienė 

dalykų mokytojai 

 

Veiklos planavimas ir veiklos 

įgyvendinimas padeda pasiekti mokyklos 

veiklos tikslus, pagerina mokinių 

ugdymosi rezultatus. 

Ilgalaikiai planai dera su dalykų 

bendrosiomis programomis, atsižvelgta į 

mokinių poreikius ir gebėjimus, planuose 

numatyti ugdymo turinio integravimo bei 

diferencijavimo būdai bei formos. 

Taikomi ugdymo metodai,  vertinimo 

būdai ir formos skatina  mokinio 

pažangą. 

2.  Grįžtamojo ryšio apie mokinių pagrindinio ugdymo dalykų 

pasiekimus analizavimas: bendrojo ugdymo dalykų 

diagnostinių testų rezultatų aptarimas. 

2018-10-11 A. Gratkauskienė 

dalykų mokytojai 

 

Priimti sprendimai dėl tolesnio mokinių 

mokymo ir mokymosi planavimo 

(diferencijavimo bei individualizavimo 

galimybių išplėtojimo, ugdymo metodų,  

vertinimo būdų ir formų, skatinančių 

mokinio pasiekimų pažangą, taikymo).  
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3. Naujų mokymo ir mokymosi pedagoginių idėjų sklaida: 

naujausios pedagoginės-psichologinės literatūros pristatymas 

ir aptarimas. 

Kartą į ketvirtį A. Gratkauskienė, 

D. Marozienė 

Išplėtotos mokytojo ir mokinių 

tarpusavio sąveikos galimybės: mokinių 

poreikius atitinkančio konteksto 

sukūrimui, mokinių gebėjimų bei 

kompetencijų išsiugdymui. 

4. Mokinių ruošimas olimpiadoms ir konkursams. 2018 A. Gratkauskienė, 

dalykų mokytojai 

Pateikiamos rekomendacijos kitų metų 

olimpiadų organizavimui. 

5. I ir II pusmečių ugdymo rezultatų aptarimas. 2018-02 

2018-06 

L. Žemgulienė, 

A. Būdvytis 

Dalykų mokytojai 

Pateikiamos rekomendacijos ugdymo 

proceso tobulinimui. 

6 Bandomųjų bendrojo lavinimo dalykų egzaminų rezultatų 

aptarimas. 

2018-  A. Gratkauskienė, 

Dalykų mokytojai 

Mokytojams, mokiniams ir jų tėvams  

suteikta grįžtamojo ryšio informacija apie 

mokinių mokymosi pasiekimus. Priimti 

sprendimai ugdymo kokybei gerinti bei 

planuoti tolesnį mokymą ir mokymąsi.   

Atviros, integruotos pamokos, projektai, renginiai, pranešimai 

1. Pranešimas: QR kodų panaudojimas pamokose". 2019- 03 A. Gratkausk

ienė 

Pasidalinimas gerąja pedagogine patirtimi 

kuriant ugdymuisi tinkamą bei skatinat 

mokinių motyvaciją mokytis.  2.  Konkursas-„Matematika linksmai“. 2019-03-14 L. Kulevičienė 

R. Gedaitienė 

3.  Integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka “Vincui Kudirkai- 

160“ 

2017-04 D. Marozienė 

G. Bagdonienė 

4. Integruota etikos – istorijos pamoka „Kartu mes Lietuva“ 2018-12 G.Būdvytienė 

D. Marozienė 

Istorijos priminimas ir jos įsisavinimas 

pamokų metu. 

5.  Atvira istorijos- etikos pamoka „Žydų genocidas- nusikaltimas 

žmonijai“ 

2018-09-10 G.Būdvytienė 

D. Marozienė 

Mokiniams padės ugdytis moralės ir 

religijos supratimą, mąstymą, sąžinę ir 

kurti pozityvų, bendrosiomis dorinėmis 

vertybėmis grindžiamą santykį su savimi, 

su kitais žmonėmis, pasauliu. 

6. Projektas “Šilutės krašto mokyklos“. 2019 G. Būdvytienė 

P. Stankus 

Išugdyti mokinių domėjimąsi savo tautos, 

krašto kultūra bei jos istoriniu palikimu. 

7.  Integruota edukacinė pamoka „Lietuvos kariuomenei 100 

metų“. 

2018-12 G.Būdvytienė 
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8.  Europos kalbų diena. 2018-09-26 A. Gratkauskienė 

G. Bagdonienė 

I. Laukaitienė 

Ugdymo turinio integracija padės 

mokiniams aktyviau įsitraukti į 

mokymosi procesą.  

9. Tarptautinis Etwinning projektas „The Book of Legends / 

Legends as parts of the European Heritage“   Jo sklaida. 

2016-11-20 A. Gratkauskienė Bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų 

ES šalių dalyviais užsienio kalba įgūdžių 

tobulinimas dalyvaujant Etwinning 

projektinėje veikloje.  

10. Anglų k. edukacinė pamoka- profesijų mugė AMES 

Klaipėdoje. 

2018- 09-30 A. Gratkauskienė Karjeros planavimo įgūdžių formavimas 

anglų kalbos pamokoje. 

11. Mokytojų konferencija bendrųjų ir  profesinių dalykų kartu.  2019 A. Gratkausk

ienė 

Pasidalinimas  gerąja patirtimi iš 

seminarų, išvykų pagal projektus 

Lietuvoje ir užsienyje. 

12. Projektas pasaulinei sveikimosi dienai paminėti. Susitikimas 

su „Gabrieliaus“ reabilitacijos centru. 

2019-04 D. Marozienė Mokiniai brandinsis moralinį mąstymą, 

gebėjimus ir nuostatas ugdyti ir saugoti 

save, dialogiškai bendrauti, kurti ir 

palaikyti socialinius ryšius, rūpintis 

aplinka ir apmąstyti žmogaus būtį 

pasaulyje. 

13. Mokyklos vidaus spartakiada. Pagal sporto varžybų 

grafiką 

M.Jankauskienė 

P. Dylertas 

Mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas. 

14. Sausio 13- osios įvykių paminėjimas. „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

2019 -01-13 G. Būdvytienė 

 

Ugdomos mokinių pilietinės bei 

pilietiškumo nuostatos, bendrumo su 

bendruomene jausmas svarbias tautos 

istoriniais įvykiais 

15. Protmūšis „AIDS- geriau žinoti“. 2018-12-01 L. Bunokienė, 

V. Gurjanova. 

Mokinių akiračio praplėtimas bei sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimas vykdant 

žalingų įpročių prevencinę veiklą.  

Kvalifikacijos kėlimas( kursai, seminarai, konferencijos, patirties sklaida) 

1. IT programų, mokomųjų dalykų vaizdinių ir padalomųjų 

medžiagų panaudojimas pamokose. 

2018-11- A. Gratkauskienė, 

IT ir bendrojo 

lavinimo dalykų 

mokytojai  

 

 

 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/177317
https://live.etwinning.net/projects/project/177317
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2. Psichologijos sritis  

 

 

 

Pagal Šilutės PŠC 

renginių planus ir 

mokyklos 

galimybes 

 

A. Gratkauskienė,  

L. Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

 

 

 

Gerėjantis mikroklimatas, sukuriama 

mokinių poreikius tenkinanti ugdymosi 

aplinka, kokybiškai įgyvendinamas 

ugdymo turinys  

3. Projektų rengimas A. Gratkauskienė,  

L. Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

4. Kontrolinių darbų ir testų rengimo metodikos A.Gratkauskienė  

L. Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

5. Ugdymo motyvacijos skatinimas A.Gratkauskienė 

 L. Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

 

6. IT taikymas A.Gratkauskienė   

L. Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

7. Darbas su gabiaisiais ir problemiškais moksleiviais  A.Gratkauskienė  

 L.Žemgulienė,  

A. Būdvytis 

Pagalba mokiniams. Neformalusis ugdymas. 

1. Pagalba mokymosi problemų turintiems moksleiviams.  

Signaliniai pusmečiai. 

Papildomų užduočių silpniems ir gabiems mokiniams 

rengimas 

2018 A.Gratkauskienė  

L. Žemgulienė, 

Grupių auklėtojai, 

Dalykų mokytojai 

Pagerėję mokinių mokymosi pasiekimai. 

Pagerėjęs mokinių lankomumas. 

2.  Darbas su gabiais mokiniais. Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. 

2018 A.Gratkauskienė  

L. Žemgulienė, 

Dalykų 

mokytojai, 

Projektų vadovai 

Patenkinti gabių mokinių poreikiai. 

Suformuotas teigiamas mokyklos įvaizdis 

visuomenei. 

Jaunimas pasitiki mokykla ir ją renkasi 

planuodami savo karjerą. 

Materialinės bazės stiprinimas. Aprūpinimas vadovėliais, IT įranga ir kitomis priemonėmis. 

1. Įsigyti  naują kompiuterį mokytojų kambaryje Iki 2 pusmečio  Klasių įrengimas atitiks higienos normų 

reikalavimus. 

Efektyviai išnaudojamos IKT priemonės 

(MultiMedia aparatai). 
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2.  Aptarti bendrojo ugdymo vadovėlių įsigijimo poreikį, sudaryti 

įsigyjamų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašą. 

2 pusmetis D. Marozienė, 

dalykų mokytojai 

Atnaujinti ugdymo procese naudojami 

vadovėliai, mokymo priemonės. 

 
 

Metodinės grupės pirmininkė     Asta Gratkauskienė                                        

 

 

 

 


