
 

2016 METŲ KŪNO KULTŪROS, MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

2015 metų kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

Organizuotos iš viso 66 veiklos ( 2014 m.-51 veikla ), stiprinant mokytojų, mokinių ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, tai įvairūs 

susitikimai, išvykos, kelionės bei kitokie formalaus ugdymo, ir neformaliojo švietimo renginiai. Pritaikant ugdymo turinį įvairių gebėjimų 

mokiniams, savo mokamojo dalyko pamokose, mokiniams buvo suteikiamos galimybės rinktis skirtingas meninės raiškos priemones bei 

skirtingas medžiagas, o stiprinant dalykų integraciją buvo nuolat ieškomos sąsajos su įvairiais mokomaisiais dalykais: matematika, chemija, 

istorija, fizika, biologija, lietuvių,anglų ir rusų kalbomis.Pravesta iš viso 14 atvirų, integruotų pamokų gimnazijos ir rajono mokytojams. 

Mokiniai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, varžybose bei per šią veiklą buvo sudaromos galimybės mokinių 

gebėjimams atsiskleisti. Iš viso sudalyvauta net 45 respublikinėse, rajoninėse olimpinio festivalio varžybose, konkursuose, iš jų net 14 

respublikos lygmenį, kur buvo pasiekta aukštų rezultatų, tai mokytojo Virgilijaus Urbšio komandų ir Aušros Šepetkienės chorų kolektyvai. 

Užtikrinant mokinių saugumą bei stiprinant mokinių lankomumą metodinės grupės nariai daug prisidėjo bendradarbiaujant su klasės vadovais, 

socialine pedagoge, psichologe, vedė pokalbius su blogai lankančiais mokiniais, gerinant jų lankomumą, dalyvavo VGK posėdžiuose, nuolat 

bendravo su tėvais per TAMO, informavo juos apie mokymosi ir lankomumo rezultatus. Galiu drąsiai teigti, kad metodinės grupės nariai 

įgyvendino visus iškeltus sau 2015 m. tikslus ir uždavinius, pravestos visos suplanuotos veiklos, beveik kiekvieną savaitę buvo vykdoma kieno 

nors iš metodinės grupės narių kokia tai veikla. Tai eilinį kartą įrodo metodinės grupės narių svarbumą ir reikšmingumą gimnazijos gyvenime. 

    
 
  

PRIORITETAS  Ugdymo proceso optimizavimas. 
 

1.TIKSLAS:  Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius. 
 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 



1. Aktualizuoti ugdymo 

turinį. 
  

  

1.1 Ugdymo turinio ir proceso dokumentų 

rengimas, analizė, tobulinimas. 
Metodinės grupės mokytojai Per mokslo metus Metodinės grupės 

posėdyje 
  

1.2.ŠMM naujovių aptarimas, analizė, 

diskusijos. 
V.Urbšys 

  
Sausis, birželis, 

rugsėjis 
Metodinės grupės 

posėdyje 

1.3.Atvirų ir integruotų pamokų pravedimas. Metodinės grupės mokytojai Pagal individualius 

mokytojų planus 

Metodinės grupės 

posėdyje 

1.4.Pamokos – eksursijos kitose aplinkose. Metodinės grupės mokytojai Pagal individualius 

mokytojų planus 

Metodinės grupės 

posėdyje 

1.5.Pasirenkamųjų dalykų programų  ir modulių 

parengimas ir pristatymas. 
Metodinės grupės mokytojai Sausis Metodinės grupės 

posėdyje 

1.6.Integruotos etnokultūros, technologijų, 

matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių 

(užsienio) kalbos išplėstinio teminio plano 

parengimas ir pristatymas. 

A.Vitkauskienė, 

integruojamų dalykų 

mokytojai 

Gegužė-birželis Metodinės grupės 

posėdyje 
  

1.7.Individualių užduočių skyrimas pagal 

mokinio sugebėjimus ir jų įsivertinimas gerinant  

bendrą dalykų vidurkį. 

Metodinės grupės mokytojai Per mokslo metus Metodinės grupės 

posėdyje 
  

1.8. Pagalba silpnesnių gabumų mokiniams 
 “ Mokinys- mokiniui”. 

Metodinės grupės mokytojai Per mokslo metus Metodinės grupės 

posėdyje 
  

2. Įtraukti įvairių 

gabumų mokinius į 

projektinę, neformaliojo 

švietimo veiklą ir jos 

organizavimą. 

2.1.Tradicinės gimnazijos šventės, paminėjimai, 

akcijos. 
  

A.Šepetkienė, Z.Butiškytė, 

A.Vitkauskienė 
Pagal individualius 

mokytojų planus 
Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

2.2.Kauno rajono, respublikiniai, tarptautiniai 

projektai, renginiai, konkursai, koncertai, 

parodos. 

A.Šepetkienė, Z.Butiškytė, 

A.Vitkauskienė, L.Zizas, 

E.Vasiliauskaitė 

Pagal individualius 

mokytojų planus 
Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

2.3. Respublikinis dailės, fotografijos , video L.Zizas Pagal individualų Metodinės grupės 



filmų konkursas. 
  

mokytojo planą posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

2.4.Menų, sporto ir sveikatos mėnuo. 
  

Metodinės grupės mokytojai Balandis Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

3. Ugdyti kūrybišką 

asmenybę ir poreikį 

savarankiškai domėtis 

menu. 

3.1.Kauno rajono mokinių technologijų 

olimpiada. 
E.Vasiliauskaitė, 

A.Vitkauskienė 
Vasaris Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

 3.2.Kauno rajono jaunųjų dailininkų olimpiada. L.Zizas, E.Vasiliauskaitė Vasaris Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

 3.3. 22-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. L.Zizas, E.Vasiliauskaitė Vasaris Metodinės grupės 

posėdyje, 

internetiniame 

puslapyje 

 3.4. Gimnazijos erdvių puošimas kalendorinių-

valstybinių, tradicinių gimnazijos renginių 

švenčių proga, parodų eksponavimas. 
  

L.Zizas, E.Vasiliauskaitė Per mokslo metus Internetiniame 

puslapyje 

4. Įtraukti įvairių 

gabumų mokinius į 

projektinę, 

neformaliojo švietimo 

veiklą ir jos 

organizavimą 

4.1. Lietuvos mokinių sporto žaidynės. V.Urbšys Pagal individualų 

mokytojo planą 
Internetiniame 

puslapyje 

  

4.2. Kauno rajono mokinių sporto žaidynės. KK mokytojai Pagal individualius 

mokytojų planus 
Internetiniame 

puslapyje 

4.3. Gimnazijos metodinių grupių sporto 

varžytuvės. 
V.Urbšys Per mokslo metus Informaciniame 

mokytojų 

susirinkime 



4.4. Tradicinis gimnazijos 3X3 krepšinio 

čempionatas. 
V.Urbšys Vasaris-Kovas Internetiniame 

puslapyje 

4.5. Tradicinės gimnazijos tinklinio varžybos. E.Petrulevičius, 

L.Mišeikienė, D.Lajauskienė 
Kovas Internetiniame 

puslapyje 

4.6. “Sveikatiada”. L.Mišeikienė, D.Lajauskienė Vasaris Internetiniame 

puslapyje 

4.7. Salės golfo varžybos. D.Lajauskienė Kovas Internetiniame 

puslapyje 

4.8. Menų, sporto ir sveikatos mėnuo. Metodinės grupės mokytojai Balandis Internetiniame 

puslapyje 

4.9. Sporto šventė “ Sėkmės formulė sporte”. KK mokytojai Birželis Internetiniame 

puslapyje 

5. Sukurti vieningą 

mokinių sistemą. 

5.1. Vieningos mokinių sistemos darbo grupės 

sudarymas. 
V.Urbšys Kovas Darbo grupės 

susirinkime 

5.2. Mokinių skatinimo kriterijų projekto 

parengimas. 

Darbo grupė Gegužė Gimnazijos tarybos 

posėdyje 

5.3. Projekto pristatymas gimnazijos 

bendruomenei. 

V.Urbšys Birželis Gimnazijos 

direkcijos ir 

pedagogų posėdyje 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Dalyvavimas projektuose, konkursuose, renginiuose skatins mokinių motyvaciją. 
2. Gerės mokytojų kūrybiškumas, inovacijų taikymas, bendradarbiavimas su klasės vadovais, gimnazijos specialistais. 

3. Stiprės individualios mokinių kūrybinės, meninės, technologinės kompetencijos. 
4. Labiau atsiskleis mokinių individualūs gebėjimai per įvairias sporto ir menines veiklas. 

5. Gimnazijos erdvės taps jaukesnės bendruomenei. 
 
 
 

2.TIKSLAS: Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 



rezultatų 

pateikimas 

1.Tikslingai įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklą. 
  

  

1.1.Atvirų durų dienos organizavimas būsimų 

gimnazistų tėvams. 
V.Urbšys Vasaris Metodinės grupės 

posėdyje 
  

1.2. Tėvų dienų organizavimas. V.Urbšys 
  

Lapkritis, balandis Metodinės grupės 

posėdyje 

1.3. Tėvų paskaitos klasės susirinkimuose, 

valandėlėse aktualiomis temomis. 
Metodinės grupės klasės 

vadovai 
Pagal klasės vadovų 

individualius planus 
Metodinės grupės 

posėdyje 
  

1.4. Tėvų susirinkimai. Metodinės grupės klasės 

vadovai 
Spalis, gruodis, 

vasaris, balandis 
Metodinės grupės 

posėdyje 

1.5. Atvirų veiklų, renginių, mugių, iškylų, 

ekskursijų organizavimas įtraukiant tėvus 

aktyviam dalyvavimui gimnazijos, klasės 

veikloje. 

Metodinės grupės klasės 

vadovai 

Per  mokslo metus Metodinės grupės 

posėdyje 

Internetiniame 

puslapyje 

2.Plėtoti santykius su 

socialiniais partneriais. 

2.1. Veiklos plano parengimas su 

universitetais pagal dėstomą dalyką. 
  

Metodinės grupės mokytojai Birželis Metodinės grupės 

posėdyje 

2.2. Išvykos, įvairios veiklos, susitikimai, 

pokalbiai, diskusijos su iškiliomis 

asmenybėmis. 

Metodinės grupės mokytojai Pagal individualius 

mokytojų planus 
Metodinės grupės 

posėdyje 

Internetiniame 

puslapyje 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Stiprės bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais. 

2. Mokiniai labiau susipažins su studijomis universitetuose/kolegijose. 
3. Sustiprės pasitikėjimas vieni kitais, pagerės psichologinis mikroklimatas. 
 
 

3.TIKSLAS: Tobulinti informacijos sklaidą. 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo Veiklos 



terminai aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1.Sukurti gimnaziją 

reprezentuojančios 

atributikos paketą. 
  

  

1.1. Gimnaziją reprezentuojančios atributikos 

paketo darbo grupės sudarymas. 
L.Zizas Kovas Darbo grupės 

susirinkime 
  

1.2. Atributikos paketo projekto parengimas. Darbo grupė 
  

Gegužė Gimnazijos 

metodinės tarybos 

posėdyje 

1.3. Gimnaziją reprezentuojančios atributikos 

paketo pristatymas gimnazijos bendruomenei. 
L.Zizas Birželis Gimnazijos 

direkcijos ir 

pedagogų posėdyje 

1.4. Reklaminis video filmas apie gimnaziją. L.Zizas Birželis Gimnazijos 

direkcijos ir 

pedagogų posėdyje 
  

2. Bendradarbiauti su 

Kauno rajono viešąja 

biblioteka. 

2.1. Gimnazijoje vykdomų įdomiausių 

projektų pristatymas,  mokinių darbų parodos 

organizavimas. 
  

A.Vitkauskienė Balandis Internetiniame 

puslapyje 

2.2. Teatro pasirodymų  bibliotekoje 

pristatymas,dalyvavimas  bibliotekos 

rengiamuose projektuose. 

Z.Butiškytė Pagal individualų 

mokytojos planą 
Internetiniame 

puslapyje 
  

 

Laukiami rezultatai: 
1. Didės informacijos sklaida, gerės gimnazijos įvaizdis. 

2. Biblioteka taps kultūrinės ir metodinės informacijos sklaidos centru. 

Metodinė grupė:  
1.Linas Zizas 
2.Eimantas Petrulevičius 
3.Aušra Šepetkienė 

4.Lijana Mišeikienė 
5.Eglė Vasiliauskaitė 
6.Zita Butiškytė 



7.Alina Vitkauskienė 
8.Dalia Lajauskienė 
 

Metodinės grupės pirmininkas                   Virgilijus  Urbšys 
                                                                         


