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ŠILUTĖS PROFESINIO MOKYMO CENTRO SPECIALYBĖS  DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

2022-2023 m.m. 
 

Tikslas: Organizuoti specialybės dalykų metodinės grupės veiklą, vadovaujantis profesinio mokymo centro strateginio švietimo plano tikslais ir 

uždaviniais. Efektyviai viešinti ugdymo programas, siekti ugdymo kokybės gerinimo. 

Uždaviniai: 

1. Siekti kokybiškos mokymo(si) motyvacijos, gerinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei jų gebėjimus. 

2. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, vykdant  metodinių naujovių bei gerosios patirties sklaidą. 

3. Didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą, aktyvinti profesinį orientavimą 

 

Eil. 

Nr. 

DARBO TURINYS DATA ATSAKINGI 

ŽMONĖS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

POSĖDŽIAI, PASITARIMAI 

1. Metodinės grupės veiklos rezultatų analizavimas ir veiklos 

planavimas: 

- praėjusių mokslo metų specialybės dalykų metodinės grupės 

veiklos analizės pristatymas; 

- mokytojų nekontaktinių valandų pildymas Tamo dienyne. 

- sulygstamų veiklų aptarimas. 

- specialybės dalykų  mokomųjų dalykų ir modulių ilgalaikių 

planų rengimas, derinimas. 

 – veiklos plano 2022-2023 m. m. sudarymas; 

- Mokyklos mokomosios aplinkos „MOODLE“ paruošimas 

naujiems mokslo metams. 

2022-09- 07 G. Kazlauskienė 

L. Žemgulienė 

A. Būdvytis 

Veiklos planavimas ir 

įgyvendinimas padeda pasiekti 

mokyklos veiklos tikslus, pagerina 

mokinių ugdymosi rezultatus. 

Ilgalaikiai planai dera su 

modulinėmis profesinio mokymo 

programomis, atsižvelgiant  į mokinių 

poreikius ir gebėjimus. 

Taikomi ugdymo metodai,  

vertinimo būdai ir formos skatina  

mokinio pažangą. 



 

 

2. Mokyklinio technologijų brandos egzamino pasirinktų temų 

aptarimas ir egzaminų vadovų skyrimas, bei supažindinimas su 

egzamino vykdymo tvarka ir terminais. 

2022-09 L. Žemgulienė 

Specialybės 

dalykų mokytojai 

 

Pateiktos baigiamojo darbo užduotys  

mokinių technologinei kompetencijai 

patikrinti ir įvertinti pasirinkto 

technologinio ugdymo mokinių 

veiklos srityse 

3. Naujų mokymo ir mokymosi pedagoginių idėjų sklaida: 

naujausios pedagoginės-psichologinės literatūros pristatymas ir 

aptarimas. 

Kartą į ketvirtį G. Kazlauskienė 

D. Marozienė. 

Išplėtotos mokytojo ir mokinių 

tarpusavio sąveikos galimybės: 

mokinių poreikius atitinkančio 

konteksto sukūrimui, mokinių 

gebėjimų bei kompetencijų 

išsiugdymui. 

 

4. Mokinių olimpiadų ir konkursų rezultatų aptarimas. 2023 G. Kazlauskienė, 

specialybės 

dalykų mokytojai. 

Pateikiamos rekomendacijos kitų 

metų olimpiadų organizavimui. 

 

5. Mokyklinio technologijų brandos  egzamino darbų vertinimo 

aptarimas. 

2023 

gegužė 

G. Kazlauskienė, 

L. Žemgulienė 

. 

Nustatytos stipriosios ir silpnosios 

egzamino sritys bei egzamino 

tobulinimo galimybės 

 

6. Įvykdytų veiklų aptarimas. Kartą per tris mėnesius G. Kazlauskienė, 

specialybės 

dalykų mokytojai 

Pasidalinimas gerąja patirtimi. 

7. Modulių užbaigimo kompetencijų (gebėjimų) vertinimo 

užduočių aprobavimas ir tvirtinimas. 

Kartą per pusmetį Specialybės 

dalykų mokytojai 

Patvirtintos Modulių užbaigimo 

kompetencijų vertinimo užduotys 

 

 

 

UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS, TOBULINIMO VEIKLA 

 Atviros, integruotos pamokos, projektai, renginiai, 

pranešimai 

Data Atsakingi žmonės 

1. Profesijų dienos: Kirpėjo 

- Kirpėjo paslaugos Šilutės socialinės globos namų 

 

2022 spalis 

 

G. Kuisienė, R. Jurgėlienė 



gyventojams 

- Gerumo akcija „Kirpykla į namus“ socialinės globos 

namuose namuose 

- Mokinių meistriškumo konkursas 

2022 Lapkritis G. Kuisienė, R. Jurgėlienė 

2. Mokyklos konkursas 

„Geriausias  automechanikas 2022“ 

 

2022 gruodis R. Niauronis, R. Tamošaitis, A. Šilinskas 

3. Regioninio profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias 

automechanikas 2022 

 

2022 gruodis R. Niauronis, R. Tamošaitis 

4. Lietuvos profesinio meistriškumo konkursas 

„Geriausias jaunasis automechanikas 2022“ 

2023 R. Niauronis, R. Tamošaitis 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas( kursai, seminarai, savišvieta) 

1. Profesinių kompetencijų vertinimo užduočių ir praktinių 

gebėjimų vertinimas profesiniame mokyme 

2023 balandis Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 

organizuojami seminarai 

2. Mokymai skirti skaitmeninio turinio kūrimui II pusmetį 

 

Pagal galimybes ir PŠC veiklos planus 

3. Mokymai skirti mokinių motyvacijai skatinti 2023 kovas Pagal galimybes ir PŠC veiklos planus 

4. Mokytojų savišvieta 2022-2023 m.m. Pagal galimybes, asmeninius poreikius ir PŠC renginių 

planus. 

Pagalba mokiniams. Neformalusis ugdymas. 

1. Pagalba mokymosi problemų turintiems moksleiviams. 

Signaliniai pusmečiai. 

 

2022-2023 m.m. G. Kazlauskienė 

L. Žemgulienė, 

Grupių auklėtojai 

Pagerėję mokinių mokymosi 

pasiekimai. Pagerėjęs mokinių 

lankomumas. 

2. Darbas su gabiais mokiniais. Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, projektuose. 

2022-2023 m.m. G. Kazlauskienė 

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. Aptarti ugdymo vadovėlių įsigijimo poreikį, sudaryti įsigyjamų 

vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašą. 

2 pusmetis D. Marozienė, 

dalykų mokytojai 

Atnaujinti ugdymo procese 

naudojami vadovėliai, mokymo 



priemonės. 

2. Virtualios mokymosi aplinkos Moodle administravimas ir 

kuravimas ir pritaikymas hibridiniam mokymui 

Nuolat G. Tomkevičius Atnaujinta ir tobulinta Moodle 

aplinka 

3. VMA Moodle ir skaitmeninių priemonių panaudojimas 

ugdymo procese 

Nuolat G. Tomkevičius Pritaikyta Moodle aplinka 

automechanikų specialybės 

mokiniam 

 

Specialybės dalykų metodinės grupės pirmininkė          Gražina Kazlauskienė 

 

 

 

 

PRITARTA:  

Specialybės dalykų metodinės 

 

grupės 2022-09-07 posėdžio protokolas Nr.7 


