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PRIENŲ „ŽIBURIO" GIMNAZIJOS 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2014-2015 M.M. 
 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2014 m. m. gimnazijoje dirba 45 mokytojai: 7 ekspertai, 29 metodininkai, 6 vyresnieji  mokytojai, 3 mokytojai.  

 2013-2014 m. m.  metodinės tarybos koordinuojamas mokytojų metodinis darbas vyko kryptingai, pagal numatytą planą. Įvyko 7 Metodinės 

tarybos posėdžiai. Metodinė taryba patvirtino Vertinimo ir įsivertinimo rekomendacijas, mokinio veiklos pamokoje stebėjimo formą. Mokytojai 

tobulino savo darbo netradicinėse edukacinėse aplinkose gebėjimus  ir įgūdžius, rengė pranešimus metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. 

Mokytojai kolegialiai dirbo metodinėse grupėse, derino planus, kartu ruošė užduotis (diagnostiniai diktantai ir testai, bandomieji egzaminai), 

centralizuotai juos taisė, aptarė rezultatus, stebėjo mokinių individualią pažangą, analizavo ugdymo ir brandos egzaminų rezultatus.  

Mokytojai vedė integruotas pamokas, buvo vestos literatūros ir istorijos, istorijos ir kūno kultūros, kūno kultūros, anglų k. ir prancūzų k., 

tikybos ir etikos, istorijos ir muzikos, etikos , tikybos, teatro ir rusų kalbos pamokos; tikybos ir psichologijos ir kt., vyko integruotas biologijos ir 

chemijos konkursas rajono mokyklų 8 kl. mokiniams. 

  Mokytojai stebėjo bendradarbių pamokas, analizavo jų kokybę pagal metodinės tarybos ir veiklos kokybės įsivertinimo grupės patvirtintą 

pamokos stebėjimo formą, aptarė  stebėtų pamokos sričių pokytį per metus.   

            Mokytojai aktyviai sėmėsi pedagoginės patirties iš gimnazijoje organizuotų seminarų: seminaras klasės vadovams (E. Karmaza), seminaras 

suaugusiųjų mokinių mokytojams (2 sesijos), seminaras  “Savižudybių prevencija” (E. Padelskienė), seminaras “Šiuolaikinės pamokos vadyba: 

vertinimas ir įsivertinimas pamokoje” (R. Liagienė), individualiai lankė seminarus, kursus, konferencijas pagal savo pasirinktas tobulinti sritis. 

    Gimnazijos mokytojai dalijosi savo patirtimi su rajono ir respublikos pedagogais. Buvo vestas seminaras respublikos lietuvių kalbos 

mokytojams.„Darbas su naujuoju „Konspektu abiturientui“: seni iššūkiai ir naujos patirtys“, seminaras Prienų rajono istorijos mokytojams 

„Konstruktyvaus ugdymo ir ugdymosi aplinkos kūrimas“.  Vesti „Teisinio raštingumo“ mokymai suaugusiems pagal UPC projektą „Suaugusiųjų 

švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ ir kiti seminarai. 

  Dalyvauta rajoninėje metodinių darbų konferencijoje – parodoje „Skaitmeninės mokymo priemonės ir jų panaudojimas“. 

  Mokykla dalyvavo Comenius projekte „Individualus mokinių mobilumas“. 

  Mūsų mokyklos mokytojai organizavo įvairius  konkursus, renginius, netradicines ugdymo dienas ir pamokas: vyko parodomieji  debatai 

rajono anglų kalbos mokytojams bei mokiniams, užsienio k. mokytojai organizavo tarptautinę rusų k. mokslinę-praktinę konferenciją, skirtą L. 



Tolstojui, rajoninę Frankofonijos šventę ir rajoninį konkursą ,,Vive le francais”.  

Matematikos metodinė grupė organizavo jaunųjų matematikų konkursą ,,Žiburys”, kuriame dalyvavo mokiniai ne tik iš mūsų rajono, bet ir iš 

respublikos. 

Lietuvių kalbos metodinė grupė surengė lietuvių kalbos konkursą, skirtą J.Kazlauskui ir A.Lyberiui atminti.  

Menų  metodinė grupė dalyvavo rajoniniame projekte ,,Kalėdų miestas’’, rengė tradicinę pavasario mugę Prienų miesto bendruomenei.  

      Gimnazijoje vyko netradicinės pamokos ,,Kalėdinė pamoka”, Gimnazijos diena, Europos kalbų diena, rajoninis istorijos konkursas-viktorina 

„Protų mūšis“ 6-8 klasių mokiniams (Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti).  

             Mokytojai naudojo netradicines ugdymo aplinkas ugdymo procese: vestos pamokos - projektai  pagal projektą Lyderių laikas2 “Adventas. 

Belaukiant Kalėdų“ II klasėms; „Mano kraštas. Mano mokykla“ I klasėms. Projektas „Kalba yra tarmė, kuriai pasisekė“ II klasių mokiniams, 

projektas „Literatūra ir istorija kitaip“,  literatūros ir istorijos projektas “Renesanso LDK”. 

 Vyko netradicinės gamtos mokslų pamokos I-II-III kl. mokiniams ,,Tyrėjų diena”,  mokytojai vedė netradicines pamokas muziejuose, 

Prienų J. Marcinkevičiaus bibliotekoje.  

Pedagogai rašė straipsnius mokyklos gyvenimo ir pedagoginėmis temomis į rajoninį laikraštį „Gyvenimas“ bei tarptautinį Baltijos jūros 

žurnalą. 

Mokytojai organizavo gimnazijoje įvairius renginius: šventes, olimpiadas, konkursus, varžybas, edukacines išvykas. 

Parengė daugybę rajoninių konkursų, olimpiadų ir varžybų nugalėtojų. 

 

Vidaus įsivertinimo metu vykę pokalbiai su gimnazijos bendruomenės nariais, bendradarbių pamokų stebėjimas ir metodinių grupių vykdyta 

brandos egzaminų analizė parodė  

 

Stipriosios pusės  

Bendrųjų kompetencijų ugdymas (1.1.1., 1.3.2.) 

Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3.) 

Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3.) 

Geranoriškas daugumos mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas (2.2.1.)  

Mokytojo ir mokinio dialogas (2.3.3.) 

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.) 

Vertinimas kaip pažinimas (2.6.1) 

Vertinimas kaip informavimas (2.6.3) 

Akademiniai pasiekimai (3.2.1) 

          Kvalifikacijos tobulinimo renginių gimnazijoje organizavimas (5.1.2.)  

 

 



Tobulintinos pusės 

Dokumentacijos (ilgalaikių ugdymo planų) tvarkymas (2.1.1.) 

Pamokos struktūros kokybė  (pabaigos organizavimas)(2.2.2.) 

Namų darbai (skyrimas ir tikrinimas) (2.3.5.) 

Išmokimo stebėjimas (2.3.4.) 

Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.) 

Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.) 

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas ir įsivertinimas(3.1.1) 

 

II. VEIKLOS PLANAS 

METODINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 

 Mokytojų gerosios patirties sklaidos mokykloje bei rajone, respublikoje inicijavimas. 

 Kokybiško, į kiekvieną mokinį orientuoto ugdymo  teikimas. 

 

 

METODINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2014–2015 m. m. 

 

 

ILGALAIKIS PRIORITETAS – ugdymo kokybė. 

 

TIKSLAI: 

1. Kokybiška pamoka 

2. Gimnazijos bendruomenės lyderystės ir kūrybiškumo ugdymas 

 

UŽDAVINIAI: 

1.1. Diferencijuoti ugdymą pamokoje, siekiant priartinti ugdymo turinį prie kiekvieno mokinio. 

1.2. Analizuoti ugdymo rezultatus, siekiant geresnės  ugdymo kokybės. 

1.3. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją, siekiant gilesnės dalykų integracijos. 

1.4. Tobulinti vertinimo sistemą, siekiant vertinimo integralumo. 

1.5.  Tobulinti namų darbų skyrimo ir fiksavimo sistemą. 

2.1. Stiprinti pasididžiavimą savo gimnazija bei atsakomybę už jos prestižą. 

2.2. Įgyvendinti mokyklos, šalies, tarptautinius projektus, tobulinančius mokinių ir mokytojų kompetencijas. 



2.3. Skleisti gerąją gimnazijos mokytojų patirtį mokykloje, rajone ir  respublikoje. 

 

Gimnazijos metodinės veiklos koordinatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė 

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė –  istorijos mokytoja metodininkė Vida Degutytė 

 

Tikslas Uždaviniai Priemonės Laikas Vykdytojai  Rodikliai  Refleksija 

  I . Posėdis. MT ir veiklos kokybės 
įsivertinimo grupės posėdis. MT 
primininko rinkimai, MT veiklos 
plano rengimo grupės sudarymas, 
veiklos kokybės sričių nustatymas. 

2014-08-26 L. Malinauskienė, 

V. Degutytė 

  

  II. Posėdis. MT veiklos plano 
tvirtinimas. 

2014-08-29 Plano rengimo 
grupė 

  

  X. Posėdis.  MG ir MT veiklos ataskaita. 
Planavimo formų tvirtinimas.  

2015 - 06 MG ir MT 
pirmininkai.  

  

1. Kokybiška 

pamoka 

. 

1.1. Diferencijuoti 
ugdymą 
pamokoje, siekiant 
priartinti ugdymo 
turinį prie 
kiekvieno 
mokinio. 

 

1.1.1. Seminaras mokytojams  apie  
ugdomosios veiklos diferencijavimą 

 

2014 m. 
lapkritis 

L. Malinauskienė,  

I. Šneiderienė 

 

Dalyvaus  90% 
mokytojų 

 

1.1.2. Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo metodinių rekomendacijų  

kūrimas 

2014 m. 
lapkritis -
gruodis 

V. Degutytė Sukurtos 
rekomendacijos 

 

1.1.2. Bendradarbių pamokų 
stebėjimas: ugdomosios veiklos 
diferencijavimas, dėmesys gabiems 
mokiniams. 

2015 m. 
sausis – 
vasaris – 
kovas 

Visi MG nariai 

 

2 pamokos per pusmetį   

1.1.3. VIII. Posėdis. Stebėtų 
bendradarbių pamokų analizė.  
Vertinimo integralumas. 

2015 m. 
balandis. 

L.Malinauskienė, 
V. Degutytė 

 

Mokytojai bus 
susipažinę su pamokų 
kokybės pokyčiais. 

 

1.2. Analizuoti 
ugdymo rezultatus, 
siekiant geresnės  
ugdymo kokybės. 

 

1.2.1. III.  Posėdis. Brandos egzaminų  
analizė. 

 

2014-09-03 L. Malinauskienė 

MG pirmininkai 

Kiekvienas mokytojas, 
kurio mokiniai laikė 
egzaminus, išanalizuoja 
sėkmes, nesėkmes, 
numato, kaip siekti 
geresnių rezultatų. 

 



 1.2.2. IV. Posėdis. I-ų klasių mokinių 
standartizuotų pasiekimų patikrinimo 
analizės.   

2014 m. spalis D.Sabanskienė,  

L.Malinauskienė 

MG pirmininkai 
susipažįsta su tyrimo 
metodika, lietuvių 
kalbos, matematikos, 
istorijos mokytojai  
parengia savo grupės 
rezultatus. 

 

1.2.2. VI. Posėdis.  I pusmečio  ugdymo 
rezultatų  pristatymas,  I - III klasių 
individualios  mokinių pažangos 
analizės. 

2015- 02 

 

L. Malinauskienė, 

V. Degutytė 

Visi mokytojai stebi 
savo mokinių 
individualią pažangą. 

 

1.2.3.  VII. Posėdis. Bandomųjų 
egzaminų rezultatai. 

 

2015-03 

 

 

L. Malinauskienė, 

V. Degutytė, 

MG pirmininkai 

Visos metodinės 
grupės aptaria 
egzaminų rezultatus, 
numato, kaip tobulinti 
veiklą. . 

 

1.2.4. IX.  Posėdis. Individualios mokinių 
pažangos stebėjimas.  

2015-06 L.Malinauskienė,  

V.Degutytė,  

MG pirmininkai 

Dalykų mokytojai, 
klasių vadovai stebi 
mokinių individualią 
pažangą.  

 

1.3. Tobulinti 
mokytojų 
kvalifikaciją, siekiant  
gilesnės dalykų 
integracijos. 

1.3.1. Kursų, seminarų ir kitų 
kvalifikacijos kėlimo renginių pagal 
mokyklos numatytas kryptis 
lankymas. 

Visus metus 

 

Visi nariai 

 

1-2 seminarai  

1.3.2. Trumpalaikės ir ilgalaikės stažuotės 
užsienyje. 

Visus metus Visi nariai 1-2 mokytojai  

1.3.3.  Integruotų programų sudarymas, 
integruotų projektų vykdymas. 

Visus metus Visi nariai Bent po 1 mokytoją iš 
metodinės grupės 

 

1.3.4. Netradicinių ugdymo aplinkų, IKT 
naudojimas ugdymo procese. 

Visus metus 

 

Visi nariai 

 

80% mokytojų naudos  

1.3.5. Integruotų  pamokų vedimas ir 
aptarimas. 

Visus metus 

 

Visi nariai 

 

Po vieną pamoką 
kiekviena MG 

 

1.4. Tobulinti 
vertinimo sistemą, 

1.4.1. Seminaras mokytojams vertinimo 
integralumo tema 

2015 m. 
kovas 

L.Malinauskienė 

I. Šneiderienė 

Visi mokytojai 
susipažinę 

 



siekiant vertinimo 
integralumo 

1.4.2. VIII. Posėdis. Stebėtų pamokų 
analizė, vertinimo integralumas. 

 

2015 m. 
balandis 

L.Malinauskienė 

V.Degutytė 

Mokytojai susipažinę 
su pamokų kokybės 
pokyčiais.  

 

 1.5.  Tobulinti 
namų darbų 
skyrimo ir 
fiksavimo sistemą. 

1.5.1. Namų darbų skyrimo ir 
įsivertinimo sistemos kūrimas 

2014 m. 
lapkritis 

Administracija, 
vidaus įsivertinimo 
grupė. 

Sukurta sistema, 
teikiamos 
rekomendacijos 

 

1.5.2. V. Posėdis. Namų darbų 
skyrimas: problemos, rekomendacijos. 

2014 m. 
lapkritis 

L. Malinauskienė, 

V. Degutytė 

Įvardijamos problemos  

2. Gimnazijos 
bendruomenės 
lyderystės ir 
kūrybiškumo 
ugdymas 

2.1. Stiprinti 
pasididžiavimą 
savo gimnazija bei 
atsakomybę už jos 
prestižą. 

  

2.1.1. Mokyklos renginių 
organizavimas ir dalyvavimas juose. 

 

Visus metus MG Po 1 renginį kiekviena 
MG 

 

2.1.2. Netradicinių ugdymo dienų 
organizavimas ir dalyvavimas jose. 

Visus metus MG 

 

Pagal gimnazijos 
ugdymo planą 

 

2.1.3. Dalyvavimas gimnazijos 
savivaldoje, darbo grupėse. 

Visus metus Visi nariai   

2.2. Įgyvendinti 
mokyklos, šalies, 
tarptautinius 
projektus, 
tobulinančius 
mokinių ir 
mokytojų 
kompetencijas 

2.2.1. Dalyvavimas tarptautiniuose ir 
šalies projektuose. 

Pagal 
galimybes 

 

L. Malinauskienė 

I. Šneiderienė 

2 projektai  

2.2.2. Projektų  mokykloje 
organizavimas ir dalyvavimas juose. 

Visus metus Visi MT nariai Pagal MG planą  

2.2.3. Dalyvavimas projekte „Lyderių 
laikas 2“ 

Visus metus L.Malinauskienė 

I Šneideienė 

V. Juodsnukienė 

I ir II klasėse po 1 
pamoką 

 

2..3.  Skleisti gerąją 
gimnazijos 
mokytojų patirtį 
mokykloje, rajone 
ir  respublikoje. 
 

 

2.3.1. Bendradarbių pamokų 
stebėjimas ir aptarimas pagal 
mokyklos prioritetus. 

Visus metus Visi nariai 2 pamokos per pusmetį  

2.3.2.Metodinės medžiagos 
rengimas, vertinimas, aprobavimas. 

Visus metus Visi nariai Po 1 aplnką nuo MG  

2.3.3. Seminarai rajono ir respublikos 
mokytojams. 

Visus metus Visi nariai Pagal poreikį  



2.3.4. Straipsniai į spaudą mokyklos 
gyvenimo ir pedagoginėmis temomis. 

Visus metus Visi nariai 1 straipsnis per mėn.  

2.3.5. Vadovėlių, kitos mokomosios 
medžiagos rengimas ir leidyba. 

Visus metus Visi nariai 1 vadovėlis ar 
mokomoji medžiaga 

 

2.3.6. MT narių darbas ir veikla 

metodinėse grupėse. 
Visus metus MG pirmininkai 

 

Pagal metodinių 

grupių planus 
 

2.3.7. Bendradarbiavimas su į 
gimnaziją atėjusių mokinių 
mokytojais siekiant ugdymo kokybės 

Visus metus Visi nariai 2 susitikimai  

 

PRITARTA 

Metodinės tarybos 2014-08-29 

Posėdyje Nr. U1-02  

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                                                                                          Vida Degutytė 

Metodinės tarybos plano priedas 

 

 

PRIENŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJA 

METODINIŲ GRUPIŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

2014-2015 M.M. 

Mėnuo Posėdis / 

susirinkimas 

Bendradar

bių pamokų 

stebėjimas 

Integruotos 

pamokos 

Švenčių, parodų, konkursų 

organizavimas 

Patirties sklaida Refleksija 

Rugpjūtis Posėdžiai . Brandos 

egzaminų  analizė  – 

visos grupės, išskyrus 

KK MDG. 

MT pirmininkų 

rinkimai. Plano gairės. 

Ilgalaikių teminių 

planų tvirtinimas 

 

 Testų tvirtinimas.  

(2014-08-29) - KK 

MDG. 

 Tęsti dalyvavimą 

projekte „Vaikų ir 

jaunimo olimpinis 

ugdymas“ (KK MDG) 

 Dalyvavimas tęstiniame respublikiniame 

projekte  

 „Mes prie Nemuno užaugę“. 

 Metų bėgyje dalyvavimas rajoniniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, varžybose 

(KK MDG). 

Metodinės medžiagos 

keitimasis tarp grupių 

mokytojų, pranešimai 

grįžus iš seminarų (visus 

metus visos grupės).  

Netradicinių ugdymo 

aplinkų naudojimas 

ugdymo procese  

( visus metus).  

Pranešimas „Istorijos 

mokymo(-si) ir 

vertinimo strategijos“ 

 



(V.Juodsnukienė) 

Rugsėjis Grupių priemonių 

plano parengimas ir 

tvirtinimas (iki 2014-

09-12) 

Bendradar-

bių pamokų 

stebėjimas ir 

aptarimas. 

Visus metus. 

2 pamokos 

per pusmetį. 

 

LK MDG: 

Edukacinės 

ekskursijos ( visus 

metus,). IV kl. 

Maironio literatūros 

muziejus,VaižgantoS.

Nėries, B.Sruogos 

muziejai 

III kl. Čiurlionio 

muziejus  

II kl. „Atviro rato“  

teatro spektaklis.  

„Vilnius  - Baroko ir 

Renesanso miestas“.  

Aukštaitija. Žemaitija 

SM MDG:  

Integruota 

pilietiškumo pagrindų  

– lietuvių kalbos 

pamoka I klasių 

mokiniams 

„Demokratija senovės 

Atėnuose ir šiandien“. 

Neformalus 

bendradarbiavimas su 

Lietuvių kalbos 

mokytojų  MG, 

istorijos 

populiarinimas  

GM MDG: 

Netradicinė pamoka 

„Tyrėjų naktis“ 

V. Šiugždinienė, 

J. Bakienė. 

LK MDG: 

Rugsėjo Pirmosios šventė (ir R. 

Ruočkienė) 

UK MDG: 

Europos kalbų diena (2014-09-26).  

KK MDG: 

Pliažo tinklinio mišrių komandų sezono 

uždarymo varžybos. 

SM MDG: 

LR Konstitucijos egzamino I etapas I-IV 

kl. mokiniams  

(V. Juodsnukienė) 

LK MDG: 

Metodinės medžiagos 

rengimas.  

Diagnostinių testų 

medžiagos rengimas  

II kl. bandomojo 

egzamino medžiagos 

rengimas. 

IV kl. bandomojo 

egzamino užduočių 

ruošimas. 

Lietuvių k. olimpiados 

užduočių ruošimas  

Diagnostinis diktantas I 

kl. 

 Diagnostinis testas III 

kl. mokiniams Lietuvių 

k. pamokos informatikos 

kabinete,  bibliotekoje, 

muziejuose. 

Rašytojų biografijų ir 

kūrybos pristatymai 

informatikos kabinete.  

TM MDG: 

Individualūs pokalbiai 

su naujais matematikos 

mokytojais. 

GM MDG: 

Trumpalaikės ir 

ilgalaikės  

stažuotės užsienyje 

 

Spalis Posėdžiai. I-ų 

klasių mokinių 

standartizuotų 

pasiekimų 

 KK MDG: 

Ruošti projektą 

Sporto departamentui 

finansinei paramai 

gauti  

LK MDG: 

Diagnostinis I kl. diktantas  

Diagnostinis testas III kl. 

SM MDG: 

LR Konstitucijos egzaminas I-IV kl. II 

GM MDG: 

Straipsniai į spaudą 

mokyklos 

gyvenimo ir 

pedagoginėmis  

 



patikrinimo 

analizės.  TM 

MDG posėdis: 

Jaunųjų matematikų 

konkursas “Žiburys” 

ir matematikos savaitė 

 

GM MDG: 

Netradicinių ugdymo 

aplinkų,  

IKT naudojimas 

ugdymo procese 

(atsakingi visi GM 

mokytojai) 

 

etapas ( V. Juodsnukienė). 

UK MDG:  

Nancy Hanssen paskaitos. 20-24 d.d. 

Atsakinga I. Šneiderienė 

Rajoninio projekto „Gyva  istorija“ 

knygelės pristatymas. 24 d. Atsakinga I. 

Šneiderienė 

KK MDG renginiai: 

„Mokytojo dienos“ regata 2014 Mero 

taurei laimėti, KKŽ vedimas, tarpgrupinės 

krepšinio varžybos. 

GM MDG:  

Dalyvavimas respublikiniame projekte 

"Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!" (Visus 

metus, visi gamtos mokytojai) 

M MDG: 

Tarptautinė muzikos diena. 

Tarptautinė mokytojų diena. Netradicinė 

diena.  

R. Ruočkienė, I.Rasimavičienė 

Dailės darbų paroda 

,,Mano mylimiausias mokytojas“ 

I.Rasimavičienė 

temomis (atsakinga V. 

Šiugždinienė) 

TM MDG: 

Konkurso užduočių 

rengimas. 

Mokyklinės olimpiados 

užduočių rengimas. 

Lapkritis  Posėdžiai. Namų darbų 

skyrimas: problemos, 

rekomendacijos 

TM MDG: 

Matemati-

kos savaitė  

Renesansas istorijoje 

ir literatūroje III 

kl.(istorijos ir lietuvių 

k. mokytojai). 

 

Žaidimai ir šokiai 

(kūno kultūros 

integruota pamoka su 

muzika) 

 

Integruota istorijos – 

prancūzų kalbos 

pamoka „Prancūzijos 

revoliucijos įtaka 

Europai“ I d klasės 

mokiniams.  

V. Juodsnukienė 

LK MDG:  

Diskusija apie gabių vaikų atpažinimą, 

darbo su jais specifiką 

SM MDG: 

Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas 

(2014-11-23 per istorijos ir pilietiškumo 

pagrindų p-kas). 

KK MDG renginiai: 

Mišrių komandų tinklinio varžybos  

I-II , III-IV klasių komandos. 

Asmeninės stalo teniso varžybos “Laikyk 

raketę, o ne cigaretę“. 

M MDG: 

Liaudiška vakaronė II kl. mokiniams 

R. Ruočkienė,  I.Rasimavičienė 

Mokinių fotografijų paroda 

I. Rasimavičienė 

LK MDG:  
Diskusija apie gabių 

vaikų atpažinimą, darbo 

su jais specifiką 

SM MDG: 

Dalyvavimas projekte 

„Lyderių laikas 2“, 

konferencija su Jiezno 

gimnazijos mokytojais, 

dalyvavimas diskusijose. 

GM MDG: 

Metodinės medžiagos 

keitimasis tarp 

biologijos, chemijos 

mokytojų (visus metus) 

Seminaras mokytojams  

apie ugdomosios veiklos  

 



 

Integruota pamoka su 

ekonomikos elemtais 

(pirmos 

kl.mokiniams). 

UK MDG: 

Tarptautinė mobilumo programa. Sietlas, 

JAV. Atsakinga I. Šneiderienė 

Konferencija, skirta M. Lermontovo 200-

ųjų gimimo metinių paminėjimui. 11-28 d. 

Atsakinga N. Sogačiova 

TM MDG renginiai: 

Matematikos savaitė. 

Mokyklinė matematikos olimpiada 

(matematikos savaitės metu) 

Jaunųjų matematikų konkursas “Žiburys”. 

 Likas antros klases mokiniams. 

Kurybniu darbu pristatymas 

 ( trecios klases mokiniams). Matemtika - 

tai menas ( ketvirtų klasių mokiniams) 

2014-11-27 

diferencijavimą 

Gruodis  TM MDG: 

Mokinių mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

Konkurso ir 

olimpiados 

rezultatai. 

Mokinių-dalyvių 

rajoninėje 

matematikos 

olimpiadoje 

sudarymas. 

KK MDG: 

Bendradar-

bių pamokų 

stebėjimas  

LK MDG: 

Literatūros ir etikos 

integr. pamoka-

Viduramžiai 

SM MDG: 

Renesansas istorijoje 

ir literatūroje III 

klasių mokiniams 

(lietuvių kalbos ir 

istorijos mokytojos) 

LK MDG: 

Kalėdinė pamoka 

UK MDG: 

Rajoninis renginys „Muzikiniai 

apdovanojimai“ 12-12 d. V. Gustaitytė 

Netradicinio ugdymo pamoka  su 

„Longman“ leidyklos atstovais. 

Atsakingas A. Hovakimyan. 

Bandomasis anglų kalbos egzaminas. 

Atsakinga J. Grybauskienė 

GM MDG: 

Biologijos, fizikos, chemijos mokyklinės 

olimpiados (atsakingi visi GM mokytojai) 

KK MDG: 

I – ų klasių berniukų krepšinio 

varžybos(V. Blekaitis), 

Kalėdinis Prienų rajono mokinių mišrių 

komandų tinklinio turnyras I-II, III-IV 

klasių komandos. 

M MDG: 

Kalėdinė dailės darbų paroda  

I. Rasimavičienė 

Adventiniai, kalėdiniai renginiai. R. 

Ruočkienė, A. Vaišnienė 

UK MDG: 

Gerosios patirties 

sklaida.Susitikimas su 

Ąžuolo progimnazijos 

mokytojais. 12-15 d. Z. 

Eidukaitienė 

GM MDG: 

Bendradarbiavimas su į 

gimnaziją atėjusių 

mokinių mokytojais 

siekiant ugdymo 

kokybės(visi GM 

mokytojai) 

 



Akcija ,,Padovanok Kalėdų angelą“ Prienų 

bažnyčioje. V. Baronienė 

Kalėdinis mokyklos puošimas. 

A. Ramančuckienė, P. Kačiušis 

Sausis  GM MDG: 

Posėdis. Metodinės 

priemonės gamtos 

mokslų pamokose 

Bendradar-

bių pamokų 

stebėjimas: 

ugdomosios 

veiklos 

diferencijavi

mas, 

dėmesys 

gabiems 

mokiniams. 

LK MDG ir SM 

MDG: 

Pokaris istorijoje ir 

literatūroje. IV kl. 

(istorijos ir lietuvių k. 

mokytojai). 

UK MDG: 

Integruota rusų kalbos 

ir kūno kultūros 

pamoka. 

Atsakinga 

N.Sogačiova 

LK MDG renginiai: 

Lietuvių k. dienos (01.12. – 01.31.): 

Meninio skaitymo konkursas  

Lietuvių k. olimpiada 

Filologų konkursas  

„Švari kalba – švari galva“  

Dailyraščio konkursas  

Bandomasis IV kl. egzaminas. 

UK MDG: 

Mokyklinė olimpiada. 

Atsakinga E. Valūnienė 

TM MDG: 

Diagnostinis testas I kl. 

SM MDG: 

Prisiminkime Sausio 13-ą (2013-01-11 per 

istorijos ir pilietiškumo p. p-kas) 

Č. Kudabos konkursas.O. Simanaitienė 

KK MDG: 

Dzevaltausto stalo teniso turnyras 

( D. Šklėriūtė, A. Juočiūnas)  

M MDG: 

Laisvės gynėjų diena. R. Ruočkienė 

Puošimas žvakidėmis. P. Kačiušis. 

Dailės darbų paroda. I. Rasimavičienė 

Dalyvavimas rajono 

metodinių priemonių 

rengimo konkurse – KK 

MDG, GM MDG 

 

 

Vasaris  Posėdžiai. I pusmečio  

ugdymo rezultatų 

pristatymas, I - III klasių 

individualios pažangos 

lyginamosios analizės. 

Bendradar-

bių pamokų 

stebėjimas: 

ugdomosios 

veiklos 

diferencijavi

mas, 

dėmesys 

gabiems 

mokiniams. 

LK MDG: 

Integruotos literatūros 

ir dailės pamokos –

romantizmas.   

 

LK MDG: 

IV kl. projektai -  interpretuojame klasiką. 

UK MDG: 

Fons paskaitų ciklas. 

Atsakinga J. Grybauskienė 

Konkursai „Tavo žvilgsnis“ ir „Kalbų 

kengūra“. Atsakingas A. Hovakimyan 

Rajoninė anglų kalbos olimpiada. 

Atsakinga E. Valūnienė 

TM MDG:  

Bandomieji egzaminai IV kl. 

SM MDG: 

UK MDG: 

Atvira pamoka rajono 

mokytojams.  

Atsakinga 

V.Gustaitytė 

 

 



Istorijos ir geografijos bandomieji 

egzaminai. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

paminėjimas.  

Istorijos mokyklinė olimpiada I-IV kl. 

GM MDG: 

Biologijos, chemijos, fizikos bandomieji 

egzaminai (atsakingi visi GM mokytojai) 

Tarptautinis biologijos konkursas 

„Vitalitas 2015“ arba ,,Elementum 2015“.  

KK MDG: 

 „Žiburio“ gimnazijos žiemos olimpinės 

žaidynės“(A. Juočiūnas), šaškių varžybos 

(D. Šklėriūtė) , „Žiburio“ dienos mini 

golfo varžybos I-II  klasių mokinių 

komandos  

M MDG: 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena.  

R Ruočkienė 

Gimnazijos diena – Gimnazijos įkūrėjo P. 

Martišiaus diena. Netradicinė diena. R. 

Ruočkienė 

Liko 100 dienų iki paskutinio skambučio. 

R. Ruočkienė 

Kovas  Posėdžiai.  
Bandomųjų 

egzaminų 

rezultatai. 

Bendradar-

bių pamokų 

stebėjimas: 

ugdomosios 

veiklos 

diferencijavi

mas, 

dėmesys 

gabiems 

mokiniams. 

LK MDG: 

„Kalba gimtoji 

lūposna įdėta“.  

UK MDG: 

Integruota istorijos ir 

prancūzų kalbos 

pamoka. 

Atsakinga J. 

Konovalova 

GM MDG: 

Integruota viktorina 

„Gamtos labirintuose“ 

I kl. 

KK MDG: 

Integruotos kūno 

kultūros  pamokos su 

LK MDG: 

J. Kazlauskui skirtas kalbinių darbų 

konkursas (03.04. Ž. Jurkšienė). 

PUPP bandomasis egzaminas  

 UK MDG: 

Frankofonijos diena. 03-13 d. 

Atsakinga J.Konovalova. 

Rajoninis rusų folkloro 

renginys.Atsakinga N. Sogačiova 

Konferencija prieš patyčias.  

V. Gustaitytė 

TM MDG: 

Konkursas “Kengūra” 

SM MDG: 

Geografijos teminė olimpiada  

(O. Simanaitienė) 

KK MDG: 

Atvirų pamokų vedimas 

rajono mokytojams 

(kūno kultūros 

mokytojai) 

M MDG: 

Renginys tikybos 

mokytojams parapijos 

namuose.  

V. Baronienė 

 

 

 



rusų, anglų, prancūzų 

kalbomis. 

 

Rajoninis renginys – konkursas „Protų 

mūšis“ 8  klasių mokiniams. (istorijos 

mokytojos). 

KK MDG: 

3x3 merginų krepšinio varžybos 

Merginų tinklinio turnyras D.Šklėriūtė 

M MDG: 

Dailės darbai Velykų tema. 

I. Rasimavičienė 

Balandis   Posėdžiai. Stebėtų 

pamokų analizė, 

vertinimo 

integralumas. 

 KK MDG: 

Ruošti projektą 

finansinei paramai 

gauti Prienų rajono 

savivaldybei (D. 

Šklėriūtė). 

 

 

UK MDG: 

Rusų kalbos festivalis Vilniuje. 

Atsakinga N.Sogačiova. 

TM MDG: 

Bandomasis egzaminas II kl. 

SM MDG: 

Ekonomikos ir verslumo žinių konkursas.  

(J. Šlečkienė) 

GM MDG: 

Rajoninis chemijos –biologijos konkursas 

8 kl.  

KK MDG: 

Vaikinų ir merginų tinklinio turnyras  

KKŽ laikymas (kūno kultūros mok.). 

GM MDG: 

Užduočių aptarimas su 

rajono mokytojais. 

 

 

Gegužė  TM MDG: 

I kl. Mokinių keitimo 

grupėse aptarimas. 

KK MDG; 

Susirinkimas. 

Integruotų pamokų 

analizė. 
 

TM MDG; 

Kontrolinių 

darbų 

apsikeitimas 

tarp 

mokytojų. 

SM MDG: 

Integruota istorijos – 

lietuvių kalbos 

pamoka I klasių 

mokiniams. 

(V.Juodsnukienė). 

KK MDG: 

KK ir biologijos 

integruota pamoka. 

UK MDG: 

Dalykinė ekskursija į Vilnių. 

Atsakinga Z.Eidukaitienė 

TM MDG: 

Diagnostinis testas I kl. 

GM MDG: 

Išvyka į KSMU muziejų  

( V. Šiugždinienė, R. Kučinskienė). 

KK MDG: 

I-II klasių futbolo varžybos; 

 „Žvaigždžių diena” 

krepšinio ir tinklinio varžybos 

(visi kūno kultūros mokytojai).   

M MDG: 

Šeimos šventė. R Ruočkienė 

Projektas „Pavasario mugė“. Netradicinė 

diena. Menų diena. 

Parengtos metodinės 

medžiagos pristatymas 

(visų grupių nariai) 

 

 



A. Ramančuckienė, P. Kačiušis, 

I. Rasimavičienė 

Paskutinio skambučio šventė.  

R. Ruočkienė 

Dailės darbų paroda. I. Rasimavičienė 

Birželis  Posėdžiai. 
Individualios 

mokinių pažangos 

stebėjimas. 

 MG ir MT veiklos 

ataskaita. Planavimo 

formų tvirtinimas  

  UK MDG: 

XV tarptautinis moksleivių meninės 

saviraiškos konkursas Markučiuose. 

Atsakinga 

N.Sogačiova 

KK MDG: 

Sporto šventė( kūno kultūros mokytojai) 

Geriausių gimnazijos sportininkų rinkimai.  

Grupių veiklos 

aptarimas ir perspektyvų 

numatymas. Refleksija. 

 

 

P.S. Sutrumpinimai: LK MDG – lietuvių k. metodinio darbo grupė; UK MDG – užsienio k. metodinio darbo grupė; TM MDG – tiksliųjų mokslų metodinio darbo grupė; SM 

MDG – socialinių mokslų metodinio darbo grupė; GM MDG – gamtos mokslų metodinio darbo grupė; KK MDG – kūno kultūros metodinio darbo grupė; M MDG – menų 

metodinio darbo grupė 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                                                                                          Vida Degutytė 


