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                                                                             TIKSLAI 

1. Tobulinti vadovavimą mokymuisi ir ugdymo(si) organizavimą siekiant skirtingų gebėjimų 

mokinių pažangos. 

2. Skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą, kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimą. 

3. Tenkinant mokinių geros savijautos poreikį, ugdyti dvasines bei pilietines vertybes. 

4. Efektyiai naudojant skirtingas erdves, kurti saugią ir sveiką aplinką. 

 

 

UŽDAVINIAI 

1. Teikti mokymo(si) pagalbą orientuojantis į skirtingus mokinių poreikius, skirti dėmesį 

kiekvienam mokiniui. 

2. Taikyti įvairesnes mokymosi priemones, technologijas, virtualias mokymosi aplinkas, 

informacijos šaltinius ir skaitmeninius išteklius ugdymo procese, skatinant aktyvią mokinių 

veiklą. 

3. Siekti prasmingos tarp dalykinės integracijos. 

4. Kurti ir naudotis ir moderniąja ugdymosi aplinka. 

5. Skatinti kolegialų ryšį diferencijuojant ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinio individualius 

gebėjimus, poreikius ir patirtį. 

6. Skirti daugiau dėmesio bendruomeniškumui, pilietiniam ir dvasiniam ugdymui. 

7. Stiprinti gimtosios kalbos raštingumą. 

8. Tobulinti mokinių kalbinius gebėjimus pamokoje. 

9.  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Mėnuo Atsakingi 

1. Metodinės grupės veiklos programos aptarimas, pareigų 

pasiskirstymas. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų 

dalykų bei dalykų modulių, aptarimas. Valstybinių 

brandos egzaminų rezultatų aptarimas. Kiekvieno 

mokinio individualios pažangos pamatavimo įrankio 

taikymo pamokose pagal dalyko specifiką aptarimas. 

Numatomų kontaktinių valandų skaičiaus aptarimas. 

Rugpjūtis  

 

Metodinės grupės 

nariai 

2. Mokymosi pagalbos mokiniams teikimas. Mokinių, 

turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, pažangos ir 

pasiekimų vertinimas. Individualios mokinių pasiekimų 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo aptarimas. 

Rugsėjis- 

gruodis 

Dalykų mokytojai  



3. Integruotų pamokų, pamokų, vedamų už gimnazijos 

ribų, netradicinių pamokų, pamokų „be sienų“, 

edukacinių išvykų organizavimas ir aptarimas (dalykų 

mokytojai suplanuoja, organizuoja ne mažiau kaip 1 

netradicines pamokas bei išvykas per pusmetį, 

dalijamasi patirtimi, kaip mokiniai skatinami mokytis 

ne gimnazijoje.  

Rugsėjis- 

gruodis 

Dalykų mokytojai  

4. STEAM orientacinės varžybos. Rugsėjis  Dalykų mokytojai 

5. Lietuvos žydų genocido atminimo diena.  Rugsėjis Jekaterina Zvereva 

6. Kalbų diena „Labas iš Europos“. Rugsėjis  Anželika Valiavičienė. 

7. Dalyvavimas visuomeninės organizacijos „Gelbėkit 

vaikus“ projekte „Solidarumo bėgimas“. 

Spalis Valdemaras Balukonis 

8. Konstitucijos egzaminas gimnazijoje. Spalis Miroslavas Bazys 

9. Pasaulinė muzikos diena integruota į Mokytojo dieną. 

 

Spalis Valentina Fedorovič 

Anželika Valiavičienė. 

10. Integruotas projektas „Mūsų miestas“. Lapkritis Anželika Valiavičienė. 

Teresa Narvoiš 

11. Sporto varžybos su pasienio užkardos darbuotojais. Gruodis Valdemaras Balukonis 

12. 

 

Kūčių popietė „Kalėdų belaukiant“. Gruodis Valentina Fedorovič, 

Anželika Valiavičienė. 

13. Kalėdinis projektas „Gerumo kurjeriai“. Gruodis Jekaterina Zvereva, 

Anželika Valiavičienė 

14. „Kalėdų paštas“. Gruodis Anželika Valiavičienė. 

 Socialinės grupės nariai turi teisę keisti numatytų darbų eigą bei akcijų, projektų vykdymo 

terminą. 

 

 

 

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė,                                                         Valentina Fedorovič 

muzikos mokytoja metodininkė      

 

 

 


