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KAUNO ,,RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2020 M. VEIKLOS PLANAS  

 
Tikslas – koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus dėl ugdymo kokybės,  

mokinių individualios pažangos stebėjimo, mokinių mokėjimo mokytis ir kritinio mąstymo 
kompetencijų ugdymo gerinimo. 

 

Uždaviniai: 
 

1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems iš 
kitų.  

2. Gerinti pamokų kokybę, efektyvinant inovatyvių mokymo(si) metodų, IKT taikymą, 
individualios mokinių pažangos  stebėjimą ir į(si)vertinimą. 

3. Sukurti mokinio individualios pažangos įsivertinimo, stebėjimo bei fiksavimo sistemą ir ją                   
naudoti mokinių pasiekimams gerinti bei mokymosi motyvacijai skatinti. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020 m.: 

 

• Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas. 
• Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, 

fiksavimas. 
• Mokinių mokymosi motyvacijos ir pozityvaus elgesio skatinimas ir palaikymas. 
• Mokėjimo mokytis ir kritinio mąstymo kompetencijų ugdymas. 
• Informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Laikas 

 

I. Posėdžiai, pasitarimai 

1. Posėdis – diskusija ,,Metodinės veiklos planavimas, siekiant  
pamokos kokybės, gerosios patirties sklaidos ir kolegialaus 
mokymosi organizavimo gerinimo“. Veiklos plano 
parengimas. 

Rima Papievienė Sausis 

2. Posėdis ,,I-o pusmečio diagnostinių (matematikos, lietuvių 
k.) testų 2–4  klasių rezultatų aptarimas“. 

Rima Papievienė Sausis 

3. Posėdis ,,2, 3 ir 4 klasių mikroklimato tyrimo rezultatų 
aptarimas. Susitarimai dėl klasių mikroklimato gerinimo“.   

Rima Papievienė, 
pagalbos 

specialistai 

Vasaris 



 

 

4. Pasitarimas „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 
vykdymas“. 

Rima Papievienė Balandis 

5.  Posėdis ,,II-o pusmečio diagnostinių (matematikos, lietuvių 
k.) testų 2 –4 klasių rezultatų aptarimas“.“ 

Rima Papievienė Gegužė 

6. 
 
 

Posėdis: 
1. Nacionalinių pasiekimų patikrinimų rezultatų analizė. 
2. Integruotų pamokų, mokymosi už mokyklos ribų, 
virtualiose aplinkose aptarimas. 
3. Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė. 
4. Susitarimai dėl ugdymo turinio 2020–2021 m. m. 
planavimo. 

Rima Papievienė Birželis 

7. Posėdis ,,Ilgalaikių mokomųjų dalykų ir klasių vadovų 
ugdomosios veiklos planų derinimas“. 

Rima Papievienė Rugsėjis 

8. Pasitarimas „Kauno miesto 2–4  klasių  literatūrinės 
viktorinos „Pelėdų knygynas“ organizavimas. 

Rima Papievienė Spalis 

9. Posėdis: 
1.  Pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatų 
aptarimas Susitarimai dėl klasių mikroklimato gerinimo“.  2. 
Metodinės grupės 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo 
analizė, ataskaitos parengimas. 
3. Pasiūlymai metinio veiklos plano rengimo darbo grupei. 

Rima Papievienė Gruodis 

II. Metodinės dienos, projektai, kt. metodinė veikla 

1. Dalyvavimas mokymuose, prevencinės programos ,,Laikas 
kartu“ integravimas į ugdymo turinį. 

Dovilė Rudelienė, 
mokytojai 

Vasaris 

2. Metodine diena ,,Mokinių individualios pažangos 
stebėjimo, įsivertinimo ir fiksavimo geroji  patirtis ir 
problemos“. 

Rima Papievienė, 
mokytojai 

Kovas 

3. Gerosios patirties sklaida: mokymų, seminarų medžiagos 
pristatymai. 

Rima Papievienė, 
mokytojai 

Kartą per 
pusm. 

4. Socialinių įgūdžių ugdymo projektas ,,Ketvirtokas – 
pirmokui“. 

Rima Papievienė, 
mokytojai 

Visus metus 

5. 
 

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, įsivertinimo ir 
fiksavimo instrumento sukūrimas. 

Dovilė Rudelienė, 
Rima Papievienė 

Birželis 

6. Metodine diena - gerosios patirties sklaida „Mano sėkmės 
istorija“. 

Rima Papievienė Birželis 

7. Užduočių, skirtų aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui, 
mokymosi veiklos diferencijavimui ir individualizavimui 
rengimas ir taikymas pamokose 

Rima Papievienė, 
mokytojai 

Visus metus 
 

8. Skaitymo skatinimo projektas. Rima Papievienė, 
Dalė Ulevičienė, 

Jūrena Venskienė, 
mokytojai 

Visus metus 
 

III. Atviros pamokos 

1. Projektas ,,Kolega - kolegai“ (pamokų stebėjimas ir 
aptarimas). 

Rima Papievienė, 
mokytojai 

Visus metus 
 



 

 

 

Parengė Mokytojų metodinės grupės pirmininkė  Rima Papievienė                               

 

 

        IV.  Integruotos pamokos, pamokos kitose aplinkose   (žr. priedą Nr. 1) 

        V. Bendradarbiavimas su tėvais 

1.  Tėvų kvietimas į klasės ir mokyklos renginius, šventes, 
projektus. 

Pradinių klasių 
mokytojos 

Pagal mokykl. 
mėn. pl. 

 
2. 

 
Išvykos į tėvų darbovietes. Tėvų vedamos pamokos. 

Pradinių klasių 
mokytojos 

Visus metus 

 
3. 

 
Tėvų diena. Individualūs pokalbiai. 

Pradinių klasių 
mokytojos 

Visus metus 

          VI. Kita 

1. Mokinio elgesio taisyklių ir skatinimo sistemos aprašo 
parengimas. 

Rima Papievienė, 
darbo grupė 

Vasaris 

2. Pranešimai metodinėje grupėje:  
2.1. ,,Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje" (viktorina 
Flippity, Flashcards, Flippity kartuvės). 
2.2. „Rašymo sutrikimai. Jų raiška ir įveikimo galimybės“. 
2.3. „Mokinių motyvacijos skatinimas“. 

Asta Karvelienė 
 
 
Liuda Jarošienė 
Rima Papievienė 

Birželis 
 
 

Kovas 
Balandis 

3. Projektų inicijavimas, paraiškų rengimas miesto, šalies, 
tarptautiniams projektams. 

Mokytojai, 
pagalbos 

specialistai 

Visus metus 

4. Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida mokyklos  
interneto svetainėje. 

Mokytojai Visus metus 

5. Mokytojų patirčių banko kaupimas,  pranešimai. Mokytojai, 
pagalbos 

specialistai 

Visus metus 

6. Dalyvavimas Kauno miesto pradinių klasių metodinio 
būrelio veikloje. 

Mokytojai Visus metus 


