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Adelė Staigvilienė Regina Arbatauskienė 
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Direktoriaus pavaduotoja   ugdymui 

 

Mokyklos direktorė 



Socialinių mokslų metodinės grupės veiklos programa 2018-2019m.m. 

 

I. 2017-2018m.m. veiklos analizė                                      

2017 – 2018m.m. socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė veiklą vykdė  pagal iškeltus mokyklos uţdavinius.  

 

TIKSLAS 

Mokyklos veiklos kokybės gerinimas 

 

1 uždavinys: 

*  Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kompetencijas, mokinių kūrybiškumą, ugdymo turinį optimaliai 

priderinant prie mokinio poreikių (diferencijuojant, individualizuojant ir humanizuojant mokymą). 

1. Sudaryti ir patvirtinti  socialinių mokslų trumpalaikiai planai. 

2. Patvirtintas 2017-2018 m.m. socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas. 

3. Susipaţinome ir išnagrinėjome buvusių mokinių (dabartinių Gabijos ir M. Račkausko gimnazijų) 

istorijos ir geografijos pasiekimus. 

4. Išanalizavome 8 klasių standartizuotų testų rezultatus ( istorija – E. Vainauskienė, geografija –  

D. Baranovienė). 

5. Buvo stebimas mokinio individualios paţangos pokytis.  

6. Pravestos atviros pamokos: 1) Atvira integruota istorijos-geografijos pamoka 7c kl. „Didieji geografiniai atradimai“ Mokytojos E. 

Vainauskienė ir D. Baranovienė; 2) Atvira integruota matematikos-kūno kultūros pamoka 7c kl. Mokytojos J. Galminienė ir B. 

Miltenienė. 

7. Paruošėme uţduotis konkursui „Mokyklos lyderiai 2018“. 

8. Dalyvavome tarptautinėje konferencijoje „Aš čia gyva“, skirtoje Lietuvos 100-mečiui. Skaityti pranešimai: „Šviesuolis iš Viekšnių“ 

(mokytoja E. Vainauskienė ir jos paruošta 8a kl. mok. E. Bubliauskaitė); „Dvasininkų vaidmuo kuriant nepriklausomą Lietuvos 

valstybę“ (mokytoja G. Drąsutienė ir jos paruošta 7d kl. mok. B. Balzerytė). 

9. Istorijos mokytoja E. Vainauskienė Sausio 13-ąją pravedė pirmą pamoką kartu su šauliais ir 7b klase. 

10. Istorijos mokytojos E. Vainauskienės paruošti mokiniai dalyvavo protmūšyje ,,Lietuvos istorijos karūna“.  6 c kl. mok. Dovydas 

Bruţas  uţėmė I vietą, o 6 d kl. mok.  Patricija Kerė -  II vietą. 

11. Rajoninėje istorijos  olimpiadoje  8b kl. mokinys Marius Vainauskis uţėmė III vietą. Mokytoja E. Vainauskienė. 

12. Istorijos mokytoja E. Vainauskienė kartu su anglų k. mokytoja J. Slančiauskiene su 6-7 kl. mokiniais vykdė projektinę veiklą 

„Senosios civilizacijos“. 

13. Geografijos mokytoja D. Baranovienė, kartu su dailės  ir technologijų  mokytojais organizavo projektą skirtą Lietuvos šimtmečiui 

,,100 lankytinų vietų“. 



14. Projektas skirtas Lietuvos šimtmečiui ,,100 lankytinų vietų“ dalyvavo LMA (laimėtas II vietos diplomas). 

15. Geguţės 9 d. istorijos mokytojos E. Vainauskienės ir geografijos mokytojos D. Baranovienės paruošti mokiniai dalyvavo 

respublikiniame ES konkurse.  

16 Geguţės 9 d. istorijos mokytojos E. Vainauskienės ir geografijos mokytojos D. Baranovienės paruošti mokiniai dalyvavo 

respublikiniame ES konkurse. 

17.  8- ų klasių komanda dalyvavo popietėje apie ES Gabijos gimnazijoje. Geografijos  mokytoja D. Baranovienė. 

18. Vykdytas NMPP. 

19. Istorijos mokytojos A. Staigvilienė ir E. Vainauskienė bei geografijos mokytoja D. Baranovienė organizavo bei pravedė  

Konstitucijos egzaminą. Geriausiai sekėsi 6b kl. mok. Rokui Slančiauskui. 
20. Geografijos mokytojos D. Baranovienės paruošti 6 – 8  klasių mokiniai dalyvavo rajoninėje geografijos olimpiadoje ,,Mano 

gaublys“ (laimėtos viena I vieta, dvi II vietos; trys III vietos). 

21. Nacionalinis Č. Kudabos geografijos konkursas. 6b kl. mokinys Rokas Slančiauskas III vieta. Mokytoja D. Baranovienė. 

22. Aptarėme pusmečių ir metinių mokinių paţangos pasiekimus.  

23. Dalyvavome kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

24. Metodinės grupės nariai nuolat domėjosi savo dėstomo dalyko naujovėmis: 

a) skaitė periodinę spaudą, 

b) lankė rajoninius seminarus. 

25. Aktyviai dalyvavome savo dalyko rajono metodinės grupės veikloje. 

26. Bendradarbiavome su klasių vadovais ir kitų dalykų mokytojais, siekdami mokinių mokymosi krūvio, motyvacijos gerinimo. 

27. Stebėjome atviras kolegų pamokas. 

 

2 uždavinys: 

* Kurti pokyčiams palankią, saugią, sveiką bei ekologišką aplinką, formuojant  tvirtą patyčių prevencijos kultūrą 

1. Mokytoja E. Vainauskienė supaţindino ir integravo į 6 – 10  klasių ugdymo turinį temą „Ţydų kultūros paveldo įtaka miesto 

istorijos formavimuisi“. Mokytoja rėmėsi Maţeikių kraštotyros muziejaus pateikta medţiaga. 

2. Pravesta Europos aktyvaus judėjimo savaitė (pavaduotoja A. Staigvilienė, kūno k. mokytojos B. Miltenienė ir V. Liupšienė rugsėjo 

18-22 d.) . 

3. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva rugsėjo 28 d. mokykloje pravestas Solidarumo bėgimas (pavaduotoja A. Staigvilienė, 

kūno k. mokytojos B. Miltenienė ir V. Liupšienė). 

4. Rajoniniuose renginiuose kūno kultūros mokytojų ir mokinių pasiekimai: 

1) 5 - 6 klasių  mergaičių  kvadrato varţybos - II vieta, 

2) 5 - 6 klasių berniukų  kvadrato varţybos - II vieta, 

3) Šachmatų varţybos (amţius neribojamas)  - II vieta, 



4) Mergaičių stalo teniso varţybos (amţius neribojamas) - II vieta, 

5) Mergaičių futbolo ,,LeidyGolas"   varţybos ( 6 klasių ir jaunesnės) - II vieta, 

6) 5 - 6 klasių kroso estafetė - II vieta, 

7) 8 - 10 klasių kroso estafetė - II vieta, 

9) 5 - 6 klasių mergaičių kvadrato varţybos - II vieta, 

10) 7 - 8 klasių smiginio varţybos - III vieta. 

11) 7 - 8 klasių krepšinio varţybos - III vieta, 

12) 9 - 10 klasių krepšinio varţybos - III vieta, 

13) Jėgos trikovės varţybų komanda  -III  vieta. 

5. Kūno k. mokytojos su 8 klasiųmokiniaisdalyvavoGabijosgimnazijosorganizuotameKalėdiniamesportoturnyre (Padėkosraštas).  

6. V. Liupšienėsuauklėtinėmis (6d kl.) dalyvavo rajoniniame ,,Sveikuolių sveikuoliai„ renginyje ir  iškovojo II vietą. 

7. Kūno k. mokytoja B. Miltenienė dalyvavo tarptautiniame renginyje „5:0 vokiečių kalbos naudai“.  

8. Dalyvavome gamtosauginių mokyklų programoje - vykdėme trumpalaikius projektus, rinkome makulatūrą. 

9. Buvo tęstas OPKUS projektas- pokalbiai, disputai; dalyvavome MSG uţsiėmimuose. 

10. Patyčių prevencijos programą integravome į ugdymo dalykus. 

11. Sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai programą (SLŠP) integravome į ugdymo dalykus. 

 

3 uždavinys:  

* Formuoti bendruomenės vertybines nuostatas, pilietinį sąmoningumą, darnaus vystymosi  idėjas, studijuojant savo krašto ir  

mokyklos kultūrinį paveldą bei tradicijas. 

1. Mokytojos G. Drąsutienė ir E. Vainauskienė religinių bei valstybinių švenčių proga mokyklos televizorių ekranuose bei stenduose 

pateikė medţiagą temomis: „Vėlinės“, „Kalėdos“, „Sausio 13-oji“, „Vasario 16-oji“, „Kovo 11-oji“, „Šv. Kazimieras“, „Velykos“, 

pateiktys Knygnešio dienai paminėti. 

2. Mokytojos E. Vainauskienės paruošti 5a kl. mok. pravedė pradinių kl. mok. viktoriną, skirtą Knygnešio dienai. 

3. Socialinių mokslų metodinės grupės mokytojos organizavo rytmetį „Kalėdas pasitinkant“. 

4. Metodinėje grupėje perskaitytas pranešimas: „6 – 10 klasių mokinių, lankančių trečią aktyvaus judėjimo valandą, suvestinė“ 

(mokytoja V. Liupšienė). 

5. Tikybos mokytojas K. Jaraminas organizavo Adventinio vainiko pynimą. 

6. Geografijos mokytoja D. Baranovienė suorganizavo popietę skirtą projekto ERAZMUS K2 veikom įgyvendinti. 

6. Tikybos mokytojai K. Jaraminas ir G. Drąsutienė pravedė rytmetį „Uţdekim Advento ţvakelę“, organizavo ir pravedė kalėdinę 

popietę bendruomenės nariams, padėjo organizuoti Kryţiaus Kelio eiseną Maţeikių miesto gatvėmis Didįjį Penktadienį, organizavo 

Kryţiaus šventinimą. 

7. Tikybos mokytoja G. Drąsutienė padėjo vykdyti projektą „Biblijos nuotykis“ 4a ir 4d kl. mokiniams.  



8. Į istorijos ir pilietiškumo pamokas buvo integruota Laisvės kovų istorija. 

9. Istorijos, geografijos, pilietiškumo, dorinio ugdymo pamokose buvo integruojama savo krašto, miesto, mokyklos istorija, kultūra ir 

tradicijos. 

10. Ekskursijų metu mokiniams skiepijome norą paţinti savo kraštą, domėtis jo praeitimi, istorija, kultūra bei tradicijomis. 

11. Organizuotos ir pravestos kultūrinės paţintinės dienos, skirta pilietiniam ugdymui (2018-02-15, 2018-06-14 ). 

 

4 uždavinys: 

* Įtraukti tėvus į mokyklos valdymą, didinti jų įtaką vaikų ugdymo(si) rezultatams. 

1. Dalyvavome klasių tėvų susirinkimuose, pateikėme savo dalyko paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarką. 

2.  Atvirų durų dienose teikėme informaciją tėvams apie jų vaikų pasiektus rezultatus. 

3. Pravedėme klasių tėvų susirinkimus. 

4. Pristatėme tėvams m-klos OPKUS rezultatus. 

5. Kūno kultūros mokytojos V. Liupšienė ir B. Miltenienėorganizavo ir pravedėmokyklosŠeimųsportošventę 

,,Aktyvusjudėjimassušeima”. 

 

I. 2018-2019m.m. metodinės grupės sudėtis: 

1. Graţina Drąsutienė, tikybos vyr. mokytoja 

2. Adelė Staigvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja 

3. Rūta Mykolaitienė, etikos  mokytoja 

4. Elvyra Vainauskienė, istorijos mokytoja metodininkė 

5. Diana Baranovienė, geografijosvyr. mokytoja, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė 

6. Lidija Končiutė, istorijos mokytoja metodininkė 

7. Vilma Liupšienė, kūno kultūros vyr. mokytoja 

8. Birutė Miltenienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė 

9. Klemensas Jaraminas, tikybos mokytojas 

II. 2018-2019m.m. metodinės grupės veiklos programą rengė: 

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė 

III. 2018-2019m.m. tikslas: 

Mokyklos veiklos kokybės gerinimas 

UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti ugdymo procesą atsiţvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius. 



2. Skatinti mokyklos bendruomenės atsakomybę uţ mokyklos paţangos rezultatus. 

3. Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką. 

IV. Veiklos turinys: 

             1 uţdavinys: Gerinti ugdymo procesą atsiţvelgiant į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Data  Laukiami 

rezultatai 

Pastabos 

1. Ilgalaikių ir trumpalaikių planų aptarimas ir tvirtinimas. 

2018/2019m.m.socialiniųmokslųmetodinėsgrupėsveiklosprogramosaptarimasirtvirtinimas. 

Metodinės 

grupės nariai 

2018 – 08 

mėn. 

Tinkamas ugdymo 

proceso 

planavimas, 

tikslingas darbo 

planavimas 

 

 

 

2.  Bendrosios  mokyklos paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aptarimas. Laikymasis 

jos nuostatų.  

Pavaduotoja 

ugdymui 

A.Staigvilienė 

 

2018– 09 

mėn. 

Laikysis vertinimo 

tvarkos, gerės 

bendruomenės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

 

3. Geranoriškumo akcija „Kolega – kolegai“. Metodinės 

grupės nariai 

 

Visus 

metus 

Susipaţinimas su 

mokyklos 

reikalavimais 

 

4. Pildyti  mokyklos mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarką ir jos laikytis. Metodinės 

grupės nariai 

Visus 

metus 

Sutvarkyta 

vertinimo sistema, 

aiškūs vertinimo 

kriterijai 

 

5. Judrioji savaitė. V.Liupšienė, 

B. Miltenienė 

2018–

09mėn. 

17-21 d. 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

 



6. Olimpinė diena. V.Liupšienė, 

B. Miltenienė 

2018 - 09 

mėn. 

21 d. 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

 

7. 5-ų kl. mergaičių kvadrato varţybos. V.Liupšienė, 

B. Miltenienė 

2018 - 10 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

8. 5-ų kl. berniukų kvadrato varţybos. V.Liupšienė, 

B. Miltenienė 

2018 - 10 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

9. 6-ų kl. mergaičių kvadrato varţybos. V.Liupšienė, 

B. Miltenienė 

2018 - 11 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

10. 6-ų kl. berniukų kvadrato varţybos. V.Liupšienė 

B. Miltenienė 

2018 - 11 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

11. 5-6 kl. rajoninės kvadrato varţybos. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2018 - 11 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

12. Stalo tenisas. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2018 - 12 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

13. Kūčių ir Šv. Kalėdų papročiai. K. Jaraminas.  

G. Drąsutienė 

2018 – 12 

mėn. 

20 d. 

Puoselės dvasinius 

jausmus 

 

14. Gimtojo krašto paţinimo diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 02 

mėn. 

15 d. 

Paţins savo krašto 

vertybes 

 

15. Atvira integruota muzikos ir geografijos pamoka 7 d  klasėje. 

 

A.Staigvilienė, 

D. 

Baranovienė, 

D. Petrikienė 

2019 - 01 

mėn. 

Gerosios patirties 

sklaida mokyklos 

mokytojams 

Mokytojams 

16. Šachmatų varţybos mokykloje. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 01 

mėn. 

Gerės mąstymo 

įgūdţiai 

 

17. Šachmatų varţybos rajone. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 01 

mėn. 

Gerės mąstymo 

įgūdţiai 

 



18. Šaškių varţybos mokykloje. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 02 

mėn. 

Gerės mąstymo 

įgūdţiai 

 

19. Šaškių varţybos rajone. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 02 

mėn. 

Gerės mąstymo 

įgūdţiai 

 

20. Atvira integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka 8 d  klasėje. 

 

A.Staigvilienė, 

D. 

Baranovienė, 

L. Gedvilienė 

2019 - 02 

mėn. 

Gerosios patirties 

sklaida mokyklos 

mokytojams 

Mokytojams 

21. Gabiųjų mokinių dalyvavimas rajoninėje geografijos olimpiadoje ,,Mano gaublys“. D. 

Baranovienė, 

A. 

Staigvilienė, 

2019 – 02 

mėn 

Gabieji mokiniai 

parodys savo 

gebėjimus, patirs 

mokymosi sėkmę 

 

22. I pusmečio mokinių paţangos ir pasiekimų analizė. 

 

Metodinės 

grupės nariai 

2019– 02 

mėn. 

Ugdymo rezultatų 

analizė įtakos 

mokytojų ugdymo 

kokybės pokyčius 

 

23. Jėgos trikovės varţybos mokykloje. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 03 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

24. Jėgos trikovės varţybos rajone. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 - 03 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

25. Plaukimo varţybos. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 03 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

26. Karjeros diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 03 

mėn. 

21 d. 

Karjeros ugdymas  

27. Gabiųjų mokinių dalyvavimas tarptautiniame „ Kengūros“ konkurse. D. 

Baranovienė, 

A. 

Staigvilienė, 

E. 

Vainauskienė 

2019 – 02, 

03 mėn. 

Gabieji mokiniai 

parodys savo 

gebėjimus, patirs 

mokymosi sėkmę 

 



28. Č. Kudabos nacionalinis geografijos konkursas. A. 

Staigvilienė, 

D. 

Baranovienė 

2019 – 03 

mėn. 

Gabieji mokiniai 

parodys savo 

gebėjimus, patirs 

mokymosi sėkmę 

 

29. Kultūrinio, meninio (dvasingumo) ugdymo diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 

04mėn 

Meninis, dvasinis 

ugdymas 

 

30. Padėti organizuoti ir ruošti uţduotis konkursui „Mokyklos lyderiai”. Socialinių 

mokslų 

mokytojai 

2019– 04 

mėn. 

Mokiniai gebės 

integruoti 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

 

31. 7-8 kl. krepšinio varţybos. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 04 

mėn. 

Gerės fiziniai 

įgūdţiai 

 

32. Paţink savo miestą. Metodinės 

grupės nariai 

2019-05 

mėn. 

Pilietiškumo 

ugdymas 

 

33. Gamtosauginė diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 05 

mėn. 

17 d. 

Gamtosauginis 

ugdymas 

 

34. Meninės saviraiškos ir kūrybinių atradimų diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 05 

mėn. 

31 d. 

Kūrybinis 

ugdymas 

 

35. Pavasarinis bėgimas. B. Miltenienė, 

V. Liupšienė 

2019 – 05 

mėn. 

Sveikos 

gyvensenos 

ugdymas 

 

36. Ekspedicinė – patyriminė diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 

06mėn 

Kraštotyrinis 

ugdymas 

 

37. Gedulo ir Vilties diena. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 06 

mėn. 

4 d. 

Pilietiškumo 

ugdymas 

 



38. II pusmečio ir metinių įvertinimų mokinių paţangos ir pasiekimų analizė. Metodinės 

grupės nariai 

2019 – 06 

mėn. 

Ugdymo proceso 

kokybės 

uţtikrinimas ir 

ugdymo kokybės 

gerinimas 

 

39. Buvusių Kalnėnų pagrindinės  mokyklos aštuntokų adaptacija Maţeikių Gabijos ir  

M. Račkausko gimnazijose. 

Metodinės 

grupės nariai 

ir gimnazijų 

mokytojai 

2018/2019 

m.m.  

 

Tinkamas mokinių 

paruošimas, 

bendradarbiavimas 

su gimnazijos 

mokytojais 

 

40. Uţduočių gabiesiems mokiniams  diferencijavimas ir individualizavimas. Metodinės 

grupės nariai  

2018/2019 

m.m. 

Ugdymo proceso 

kokybės 

uţtikrinimas ir 

gerinimas  

 

41. Mokytojų veiklos įsivertinimo lentelių (savianalizių) pristatymas. Direktorė  

R. 

Arbatauskienė, 

pavaduotoja 

ugdymui 

 A. 

Staigvilienė 

2019 – 06 

mėn. 

Dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas, 

pasidalijimas 

gerąja darbo 

patirtimi, naujovių 

sklaida 

Metodinės 

grupės 

nariai 

 

2 uţdavinys:Skatinti mokyklos bendruomenės atsakomybę uţ mokyklos paţangos rezultatus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytoja Data Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Konstitucijos egzaminas. D. Baranovienė 2018 - 10 mėn. Mokiniai pagilins savo 

ţinias iš konstitucijos  

Renginys 

mokiniams 

2. Informacinių stendų leidimas 

valstybės ir religinių švenčių metu 

E. Vainauskienė,  

G. Drąsutienė 

 

2018/2019 m.m. Bendruomenė plačiau 

susipaţins su iškiliomis 

tautos datomis bei 

tradicijomis 

 

3. Dalyvavimas Lietuvos ţydų E. Vainauskienė  2018 – 09mėn Pagilins istorines ţinias, įgis  



genocido aukų atminimo dienos 

paminėjime „Atminties kelias“ 

23 d. tolerancijos kitataučiams  

4. 

 

Pranešimas „Mokinių intensyvaus 

judėjimo statistika“ klasių vadovų 

susirinkime. 

 

A.Staigvilienė, 

V.Liupšienė 

2018 – 10 mėn. Sveikos gyvensenos 

ugdymas 

Klasių 

vadovams 

5.  Adventinisrytmetys „Uţdekim 

advento ţvakelę...“  

G.Drąsutienė,  

K. Jaraminas 

2018 – 12 mėn. Mokiniai brangins savo 

tautos tradicijas bei 

papročius, ugdysis 

krikščioniškąsias vertybes 

Renginys 

mokyklos 

bendruomenei 

6. 

 

Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijos ir 

papročiai 

 

Metodinės grupės nariai 2018-12-20 Mokiniai brangins savo 

tautos tradicijas bei 

papročius, ugdysis 

krikščioniškąsias vertybes 

 

7. 

 

Renginys „Šv. Velykų belaukiant“ G. Drąsutienė, 

K. Jaraminas 

2019 – 03 mėn. Krikščioniškų vertybių 

ugdymas 

Renginys 

mokyklos 

bendruomenei 

8.  Akcija „Darom 2019“ 

 

 

Metodinės grupės nariai 2017 – 04 mėn. Formuosis gamtamokslinis 

ekologinis sąmoningumas 

Mokyklos 

bendruomenė 

9. Bendradarbiavimas su Maţeikių 

miesto kraštotyros muziejaus 

darbuotojais 

E. Vainauskienė 2018/2019 m.m. Geriau  paţins miesto 

istoriją, 

gebės ją integruoti į ugdymo 

turinį 

 

10. ES kultūros ir tradicijų 

integravimas į dalykų ugdymo 

turinį 

A. Staigvilienė, 

dalykų mokytojai 

2018/2019 m.m. Mokiniai įgis dalykinių 

kompetencijų apie ES 

 

11. Istorijos, pilietiškumo pamokose - 

laisvės kovų istorijos integravimas 

A. Staigvilienė, 

dalykų mokytojai 

2018/2019 m.m. Pilietinių patriotinių 

kompetencijų ugdymas 

 

12. Atvirų durų dienos tėvams 

 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 m.m. Didės tėvų įtaka vaikų 

ugdymo(si) rezultatams. 

Dalykų 

mokytojai 

13. Bendradarbiavimas su klasių  

vadovais ir kitų dalykų mokytojais, 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 m.m. Mokinių mokymosi krūvio, 

motyvacijos mokytis 

Dalykų 

mokytojai 



renkant informaciją tėvų 

susirinkimams. 

gerinimas. 

14. Dalyvavimas klasių tėvų 

susirinkimuose, pateikiant 

informaciją apie mokinių pasiektus 

rezultatus, problemas. 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 m.m. Mokinių mokymosi krūvio, 

motyvacijos mokytis 

gerinimas. 

Dalykų 

mokytojai 

15. Diferencijuoti pokalbius su gerai 

besimokančių ir problemiškų 

mokinių tėvais. 

Metodinės grupės nariai 2018/2019m.m. Didės tėvų įtaka vaikų 

ugdymo(si) rezultatams. 

 

 

  3 uţdavinys:Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią aplinką. 

 

 

 

V. Veiklos programos įgyvendinimo įvertinimas: 2019 m. birţelio mėn. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytoja Data Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Dalyvavimas gamtosauginių 

mokyklų programoje. 

Metodinės grupės nariai 2018/2019m.m. Padės plėtoti saugios, sveikos 

ir ekologiškos aplinkos 

kūrimą 

 

2. Tęsti OPKUS projektą, integruoti į 

ugdymo dalykus. 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 

m.m. 

 Saugios, vaiko gerovei 

palankios aplinkos kūrimas 

Mokyklos 

bendruomenė 

3. Patyčių prevencijos programos 

integravimas į ugdymo dalykus. 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 

m.m. 

Saugios, vaiko gerovei 

palankios aplinkos kūrimas 

Dalykų 

mokytojai 

4. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendrosios 

programos (SLŠP) integravimas į 

ugdymo dalykus. 

 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 

m.m. 

Saugios, vaiko gerovei 

palankios aplinkos kūrimas 

Dalykų 

mokytojai 

5. Bendrosios ţmogaus saugos 

programos integravimas į mokymo 

turinį 

Metodinės grupės nariai 2018/2019 

m.m. 

Tobulės bendrosios ţmogaus 

saugos kompetencijos 

Dalykų 

mokytojai 



Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                                                           Diana Baranovienė 

_________________________________________ 


