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2022-2023 M. M. 

                    BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 

 

     Tikslas. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją. 

     Uždaviniai: 1. Teikti mokiniams nūdienos reikalavimus atitinkantį bendrąjį ugdymą. 

                          2. Ugdyti mokinių mokėjimą mokytis ir atsakomybę už mokymo(si) 

pasiekimus. 

                          3. Skatinti mokytojus tobulinti dalykines ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

 

Posėdžiai, pasitarimai 

 

1. Bendrojo ugdymo 

dalykų metodinės 

grupės veiklos plano 

2022-2023 m.  m. 

aptarimas. 

2022-09 G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

Pateiktas tvirtinimui 

metodinės grupės 2022-

2023 m. m. veiklos planas. 

2. Ilgalaikių teminių 

planų, individualizuotų 

programų suderinimas. 

2022-09 A. Gasienė Suplanuota dalykinė veikla 

dera su mokymo centro 

strateginiu planu, metine 

veiklos programa, 

numatytos priemonės 

kryptingam veiklos 

organizavimui ir vykdymui. 

3. I-ojo kurso mokinių 

žinių patikrinimo 

organizavimas. 

2022-09 G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Sudarytas žinių patikrinimo 

tvarkaraštis. 

4. 2021–2022 m. m. 

brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas. 

2022-11 G. Indriūnienė Numatytos priemonės 

motyvuotam brandos 

egzaminų pasirinkimui. 

5. I-ojo kurso mokinių 

žinių patikrinimo 

rezultatų aptarimas. 

2022-11 G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Parengtos išvados ir 

rekomendacijos dėl 

tolimesnio ugdymo turinio 

organizavimo. 

6. Pasiruošimo brandos 

egzaminams aptarimas. 

2023-01 G.Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

 

 

Tinkamai pasiruošta 

brandos egzaminų 

organizavimui ir vykdymui, 

mokiniai sėkmingai laiko 

brandos egzaminus. 

Numatytos priemonės 

motyvuotam brandos 

egzaminų pasirinkimui 
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7. I-ojo pusmečio ugdymo 

rezultatų aptarimas. 

2023-02 G.Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

 

 

Išanalizuoti ugdymo 

proceso rezultatai, 

numatytos priemonės jų 

gerinimui. 

8. Bendrojo ugdymo 

dalykų žinių konkurso 

organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 

2023-03 G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

 

 

Įvykęs žinių konkursas, 

pagilintos gabių mokinių 

žinios, patenkinti mokinių 

saviraiškos poreikiai. 

9. Apsirūpinimo 

vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis 

planavimas. 

2023-04 Dalyko mokytojai Pateiktas mokymo procesui 

reikalingų priemonių 

sąrašas. 

10. Metodinės dalykinės 

medžiagos peržiūra. 

2023-05 G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Parengta dalykinė metodinė 

medžiaga, naudojama 

pamokose, atitinkanti įvairių 

gebėjimų mokinių žinias ir 

poreikius. 

11. II-ojo pusmečio ir 

metinių ugdymo 

rezultatų aptarimas. 

2023-08 G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

 

Išanalizuoti ugdymo 

proceso rezultatai, 

numatytos priemonės jų 

gerinimui. 

12. 2022-2023 m. m. 

vykusių integruotų, 

atvirų pamokų, 

projektinių veiklų 

aptarimas 

2023-08 G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Įvykusios atviros 

integruotos pamokos, 

gerosios patirties sklaida, 

pamokos veiklos 

optimizavimas 

13. 2022-2023 m. m. 

metodinės grupės 

veiklos aptarimas. 

2023-08 G.Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

 

Aptarta 2022-2023 m.  m. 

metodinės darbo grupės 

veikla. 

14. Bendrojo ugdymo 

dalykų metodinės 

grupės pirmininko, 

sekretoriaus rinkimai. 

2023-08 G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

Išrinktas metodinės grupės 

pirmininkas, sekretorius. 

15. Pasiūlymų metodinės 

darbo grupės veiklos 

planui 2023-2024 m. m. 

aptarimas. 

2023-08 A. Gasienė, dalykų 

mokytojai 

Parengtos išvados ir 

rekomendacijos dėl 

metodinės darbo grupės 

veiklos plano 2023-2024 m. 

m. 

16. Organizuoti ugdymo 

veiklas netradicinėse 

aplinkose: 

1. Istorijos pamoka, 

skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

dienai (vasario 16-ajai) 

paminėti, Utenos 

kraštotyros muziejuje; 

2. Pilietiškumo ugdymo 

pamoka, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai (kovo 

2022-2023 

m. m. 

G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 
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11-ajai) paminėti, 

Utenos Laisvės kovų 

muziejuje. 

17. Netradicinio ugdymo ir 

šventinių dienų 

organizavimas.  

 

2022-2023 

m. m. 

G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

Įvykusios netradicinio 

ugdymo dienos, ugdymo 

proceso optimizavimas. 

18. Atvirų, integruotų 

pamokų ir projektinių 

veiklų organizavimas. 

2022-2023 

m. m. 

G. Indriūnienė, dalykų 

mokytojai 

Įvykusios atviros, 

integruotos pamokos, 

gerosios patirties sklaida, 

pamokos veiklos 

optimizavimas. 

 

Metodinis darbas 

 

1. 

 

 

Teikti metodinę pagalbą mokytojams 

rengiant ilgalaikius teminius dalykų 

pamokų planus, pritaikytas  

programas 

2022-

09 

G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Parengti planai ir 

programos atitinka 

galiojančias tvarkas, 

susitarimus, formas. 

2. Švietimo ir pedagogikos mokslo 

naujovių, pažangios mokytojų 

patirties sklaida. Glaudžių ryšių 

palaikymas su rajono Švietimo 

centro darbuotojais. Seminarų, kursų 

medžiagos aptarimas. 

Nuolat A. Gasienė, 

dalykų 

mokytojai 

Dalyvavimas kursuose ir 

seminaruose, 

kompetencijų įgijimas, 

patirties sklaida. 

3. Metodinės dalykinės medžiagos 

ruošimas. 

Nuolat Dalykų 

mokytojai 

Parengta papildoma 

metodinė medžiaga, 

atitinkanti įvairių 

gebėjimų mokinių žinias 

ir poreikius. 

4. Metodinės grupės išvyka. 2023 G. Indriūnienė,  

A. Gasienė 

Pagilintos bendrosios 

kompetencijos, 

patobulinta kvalifikacija. 

_____________________ 

 

Sudarė metodinės grupės pirmininkė                                                                   Asta Gasienė 

 

PRITARTA                                                                            SUDERINTA 

Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų                                      Metodinės tarybos 

2022 m. rugsėjo 14 d. posėdžio                                             2022 m. rugsėjo 15 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. UL- 172                                       protokoliniu nutarimu Nr. UL-173 

  

 

 

 


