
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJŲ, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ, 

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA  

 

Programa parengta vadovaujantis 2016-2021 m.m. mokyklos strateginiu planu ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. rezultatais. 

Atsižvelgta ir į metodinės grupės veiklos rezultatus bei mokytojų individualius veiklos planus. 

 

2017-2018 M.M. VEIKLOS PRIORITETAS: 

 

 Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios bendromenės kūrimas bei  bendruomenės kultūros kėlimas. 

 

TIKSLAI: 

 Gerinti mokymosi kokybę per mokinių motyvacijos kėlimą; 

 Ugdyti brandžius piliečius teikiant efektyvią pagalbą ir keliant mokytojų kvalifikaciją; 

 Propaguoti mokytojų ir mokinių kultūringo bendravimo pavyzdžius. 

 

UŽDAVINIAI: 

 Rengti integruotas pamokas ir naudoti aktyvius mokymo metodus pamokose; 

 Dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir įvairiuose konkursuose, kurti projektus; 

 Organizuoti tradicinius renginius, išvykas, dalintis gerąja patirtimi, įgyta mokomuosiuose seminaruose; 

 

METODINĖS GRUPĖS NARIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas Pavardė Dalykas Kvalifikacinė kategorija 

Elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris 

1 Jelena Maselait Pradinio ugdymo pedagogė  Mokytoja maselait@gmail.com 

2 Božena Beliak Ikimokyklinės grupės auklėtoja Auklėtoja b.bozenaaa@gmail.com 

3 Galina Blaževičienė Pradinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja galaktika70@list.ru 

4 Ala Mončunska Pradinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja alla.moncunska@inbox.ru 

5 Lena Zeinalova Pradinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja lena-zeinalova@mail.ru 

6 Samanta Silnevič Ikimokyklinės grupės auklėtoja Auklėtoja samanta.silnevic@gmail.com  

7 Marina Verbickaja Ikimokyklinės grupės auklėtoja Auklėtoja vermarija@gmail.com  

8 Viktorija Muraško Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Grupės pedagogė  vikavilnius@gmail.com  

9 Daiva Dovydaitienė Logopedė, specialioji pedagogė Vyr. logopedė, spec. pedagogė daiva.dovydaitiene@gmail.com 

mailto:samanta.silnevic@gmail.com
mailto:vermarija@gmail.com
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2017-2018 m.m. VEIKLOS PLANAS 

 

Nr. VEIKLA DATA SIEKIAMI REZULTATAI 
ATSAKINGI 

ASMENYS 

I. Numatomi metodinės grupės posėdžiai ir juose nagrinėjamos temos (esant reikalui, galima koreguoti temas) 

1 1. Dėl ilgalaikių teminių panų IUG, PUG  ir 1 - 4  klasėms 

derinimo ir aptarimo. 

2. Dėl metodinės grupės darbo  plano tvirtinimo. 

3.Dėl neformaliojo ugdymo darbo plano tvirtinimo. 

 

2017 m. rugpjūtis Kokybiškas ugdomojo ir metodinio 

darbo planavimas. 

Pirmininkė ir 

grupės nariai 

2 1. Raštinių darbų vertinimas. 

2. Dėl metodinės grupės veiklos  vykdymo aptarimo. 

3. Dėl pravestu renginiu aptarimo. 

2017 m. spalis Aptarti vykdomas veiklas ir jų 

rezultatus, esant reikalui koreguoti 

metodinės grupės veiklos planą. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

 

Pirmininkė, 

vyr.mokytoja 

G.Blaževičienė ir 

grupės nariai. 

 

3 1.  Gimtosios kalbos raštinių darbų analize.  

2.  Dėl metodinės grupės veiklos  vykdymo aptarimo. 

3. Dėl pirmojo pusmečio mokinių ūgdymosi pasiekimų 

aptarimo.  

4. Dėl pravestu renginiu aptarimo. 

 

2018 m. sausis Aptarti vykdomas veiklas ir jų 

rezultatus, esant reikalui koreguoti 

metodinės grupės veiklos planą. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

Pirmininkė, 

vyr.mokytoja 

A.Mončunska ir 

grupės nariai. 

 

4 1. Matematikos raštinių darbų analize. 

2. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

tęstinumas. 

3. Dėl veiklos plano vykdymo aptarimo. 

4. Dėl vadovėlių ir mokymosi priemonių užsakymo. 

2018 m. balandis Aptarti vykdomas veiklas ir jų 

rezultatus, esant reikalui koreguoti 

metodinės grupės veiklos planą. 

Kokybiškas ugdomojo darbo 

planavimas. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

 

Pirmininkė, vyr 

mokytoja 

J.Maselait, IUG 

auklėtoja 

S.Silnevič, PUG 

pedagoge 

V.Muraško. 

 

5 1 Dėl antrojo  pusmečio ir metinių rezultatų aptarimo. 

2 Dėl metodinės grupės išsikeltų tikslų įgyvendinimo per 

mokslo metus aptarimo. 

2018 m. birželis Aptarti įvykdytas veiklas, pasiektus 

rezultatus, numatyti preliminarias 

veiklas 2017-2018 m. m. 

Pirmininkė ir 

grupės nariai. 

 



3. Dėl pasiūlymų 2017-2018 m. m. metodinės grupės veiklos 

programai . 

 

 

II. Numatomi dalijimosi gerąja patirtimi būdai 

1 Dalyvavimas dalykiniuose seminaruose, kvalifikacijos kėlimo 

kursuose, metodiniuose užsiėmimuose, konferencijose ir 

pranešimų, remiantis jais, kolegoms rengimas bei pristatymas. 

Visus metus Kompetencijų plėtimas, 

bendradarbiavimo skatinimas ir 

ugdymo proceso gerinimas. 

Visi grupės nariai. 

2 Atvirų  pamokų vedimas: 

 Atvira pamoka  1 kl. 

 Atvira pamoka  2 kl. 

 Atvira pamoka  3 kl. 

 Atvira pamoka  4 kl. 

 Atviras užsiėmimas. Priešmokyklinė grupė 

 Atviras užsiėmimas. Ikimokyklinio ugdymo grupė. 

 Atviras užsiėmimas. Ikimokyklinio ugdymo grupė. 

 

2017-10 

2017-11 

2017-10 

2017-10 

2018-02 

2018-05 

2018-04 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas. 

Mokytojų bendradarbiavimo įgūdžių 

tobulinimas. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

 

A. Mončunska 

L. Zeinalova 

J. Maselait 

G. Blaževičienė 

V. Muraško 

S.Silnevič 

M.Verbickaja 

3 

 

Integruotų netradicinių pamokų-renginių organizavimas: 

 Žinių diena  

 Kalėdinė eglutė 

 Senieji stalo žaidimai. Šaškių turnyras. 

 Abėcėles šventė 

 Paskutinis skambutis 

 „Vaikystės lašeliai“ 

 Ekskursijų dienos, kultūrinė veiklą 

 

2017-09-01 

2017-12 

2018-02 

2018-04 

2018-05 

2018-05 

Per mokslo metus 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas. 

Mokytojų bendradarbiavimo įgūdžių 

tobulinimas. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

 

 

 
 
Grupės nariai 

 

 

 Mokinių rengimas dalyvavimui minėjimuose, konkursuose, 

parodose: 

 Piešinių parodoje „Saugus kelias į mokyklą ir iš jos“. 

1-4 kl.; 

 Piešinių parodoje „Mano šeima ir aš“. PUG, IUG. 

 „Rudens šventė kitaip“ šventė. PUG ir IUG grupės. ; 

 Tėvų ir vaikų  darbelių paroda „Rudens gėrybės“. PUG 

ir IUG grupės. 

 Mokytojų dienos šventėje.  1 - 4 kl. 

 

 

2017-09 

 

2017-09 

2017-10 

2017-10 

 

2017-10 

2017-11 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas. 

Mokytojų bendradarbiavimo įgūdžių 

tobulinimas. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

Grupės nariai 



 Sporto šventėje. PUG, IUG 

  Naujametinis karnavalas. 1-4 kl., PUG, IUG. 

 Užgavėnės. Blynų šventėje. PUG, IUG 

 Šaškių turnyre. 1-4 kl. PUG 

 Kovo 8 koncerte. PUG, IUG 

 Riedėk, riedėk marguti. Margučių parodoje. 

 Draugystės šventė su darželiu „Svajonelė“  

 Pasiruošimas standartizuotiems testams 2 ir 4 kl. 

 Šventė, skirta Motinos dienai. PUG ir IUG grupės. 

 Šeimos šventė. „Myliu savo šeimą“. PUG, IUG 

2017-12 

2018-02 

2018-02 

2018-03 

 

2018-04 

2018-04 

2018-04 

2018-05 

2018-05 

 

 

4 Išvykų ir ekskursijų dėl profesines veiklos ugdymo 

organizavimas: 

 Ekskursija į  Dalgenų sodybą. Lino kelias. 1-4 kl. 

 Ekskursiją į  iliuzijų muziejų. PUG, IUG 

 Ekskursija į darželį „Svajonėlė“. PUG 

 Ekskursija į  Vilniaus Technikos muziejų. 1-4 kl. 

 Ekskursija į Lietuvos sostinę. PUG ir IUG. 

 Ekskursija į  Lietuvos sostinę. 1-4 kl. 

 Ekskursija į  Trakų amatų sodybą. Šiaudų sodai. 1-4 kl. 

 Ekskursija į Trakų pilį. PUG ir IUG. 

 Ekskursija į kibininę PUG ir IUG 

 

 

2017-09 

2017-09 

2017-10 

2018-02 

2018-04 

2018-04 

2018-05 

2018-04 

2018-05 

Mokinių žinių ir gebėjimų apie 

profesijas objektyvumo didėjimas. 

Mokinių gebėjimas bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

 

Grupės nariai 

5 Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose ,,Olympis” 

ir ,,Kengūra“ bei rajoninėse olimpiadose. 

Dalyvavimas skaitovų konkursuose  lietuvių ir anglų kalba. 

 

Visus metus 

 

 

Mokinių mokymosi motyvacijos 

skatinimas. 

Mokinių pilietiškumo ugdymas. 

Mokinių saviraiškos skatinimas. 

Teigiami pokyčiai ugdymo procese. 

Grupės nariai 

 

Metodinė grupė pasilieka teisę mokslo metų eigoje koreguoti planą. 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė Jelena Maselait 

 


