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SPECIALYBĖS DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2018- 2019 M.M 

Tikslas: 

1. Organizuoti profesinio mokymo dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą, vadovaujantis 

mokyklos 2016-2019 strateginio švietimo planu bei 2018-2019 m.m. tikslais ir uždaviniais. 

2. Siekti ugdymo kokybės, ieškoti inovatyvių mokinių ugdymo(si) metodų, skatinti mokytojų 

kūrybiškumą ir dalykinį bendradarbiavimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Pagerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai. 

2.Gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir 

kaupimas). 

3. Vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos ir netradicinės pamokos). 

4. Vykdyti ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą. 

5. Plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, skatinti mokytojų bendradarbiavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Veiklos data  Veiklą 

kuruojantys/ 

vykdantys asmenys  

Laukiamas rezultatas 

Posėdžiai, pasitarimai profesinio mokymo organizavimo klausimais 

1. 2017-2018 mokslo metų 

metodinės grupės 

pirmininko rinkimai, 

veiklos plano aptarimas. 

Rugpjūtis G. Kazlauskienė 

 

Suplanuota veikla dera 

su mokyklos strateginiu 

planu, metine veiklos 

programa. Veiklos 

planui pritarta 

metodinės grupės 

posėdyje. 

2. Mokomųjų dalykų 

ilgalaikių planų sudarymo, 

elektroninio dienyno  

pildymo naujovių 

aptarimas. 

 

Rugsėjis G. Kazlauskienė 

B. Klumbys 

L. Žemgulienė  

Suplanuotos pamokos 

veiklos maksimaliai 

dera su profesinio 

mokymo programų 

įgyvendinimo 

reikalavimais.  

Profesinio mokymo  

dalykų ilgalaikiai 

planai suderinti ir 

aprobuoti  metodinės 

grupės posėdyje.  

3. 2017-2018 mokslo metų  

asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo rezultatų (pagal 

pirminio profesinio 

mokymo programas) 

Rugsėjis B. Klumbys 

G. Kazlauskienė 

 

Parengta 2017-218 

m.m. asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

rezultatų (pagal 

pirminio profesinio 



aptarimas. mokymo programas) 

ataskaita bei aptarti 

absolventų pasiekimai. 

Numatytos gairės 

mokinių pasiekimams 

pagerinti. 

5. Dėl pasirengimo 

technologijų mokykliniam 

brandos egzaminui 

Spalis  Profesijos mokytojai 

pagal mokinių 

pasirinktas sritis 

Aptarta pasirengimo 

vykdyti technologijų 

brandos egzaminą 

tvarka.  

6. Naujausios pedagoginės-

psichologinės literatūros 

pristatymas ir aptarimas. 

Balandis  G. Kazlauskienė 

D. Marozienė 

 

Naujų mokymo ir 

mokymosi pedagoginių 

idėjų sklaida, įtakojanti  

aukštesnę mokymo 

kokybę. 

7. Dėl pasiruošimo 2018 metų 

asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo egzaminui. 

Gegužė B. Klumbys Aptarta pasirengimo 

vykdyti 2018 metų 

asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

egzaminus tvarka. 

Profesionalios profesijos mokytojų profesionalumo, laiduojančio ugdymo kokybės gerėjimo 

pokyčius, stiprinimas  

8. Kompetencijų kėlimo 

organizavimas profesijos 

mokytojams, dirbantiems 

žuvininkystės srities 

profesinio mokymo 

programose.  

2018-2019 

metais pagal 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginių 

planus  

J. Dyglys, 

G. Tomkevičius, 

R. Stonkus, 

B. Klumbys, 

L. Biokienė 

 

 

 Profesijos mokytojai 

įgis naujausių savo 

srities technologijų 

kompetencijų 

mokydamiesi 

darbdavių įmonėse. 

Ugdomoji veikla 

pamokose bei 

praktikose 

organizuojama 

pasinaudojant 

naujausiomis 

technologijų žiniomis. 

9. Kompetencijų kėlimo 

organizavimas profesijos 

mokytojams, dirbantiems 

Automobilių mechaniko 

bei Technikos priežiūrose 

verslo darbuotojo 

profesinio mokymo 

programose. 

2018-2019 

metais pagal 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginių 

planus 

R. Tamošaitis 

10. Kompetencijų kėlimo 

organizavimas profesijos 

mokytojams, dirbantiems 

Kirpėjo profesinio 

mokymo programoje. 

2018-2019 

metais pagal 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginių 

planus 

G. Kuisienė 

11.  Kompetencijų kėlimo 

organizavimas profesijos 

mokytojams, dirbantiems 

Logisto profesinio 

mokymo programoje. 

2018-2019 

metais pagal 

kvalifikacijos 

kėlimo 

renginių 

planus 

A. Šilinskas 

12. Teminė paskaita ar 2018-2019 G. Kazlauskienė Sudarytos sąlygas 



seminaras dalykine, 

pedagogine ar psichologine 

tema  

m.m. eigoje mokytojams kelti 

dalykinę ir metodinę 

kvalifikaciją 

Ugdymo aplinkos formavimas mokinių poreikių patenkinimui  bei kokybiškam ugdymo 

turinio įgyvendinimui 

13.  Edukacinis projekto -  

„Verslumo savaitė“ 

vykdymas. 

Lapkritis E. Oželienė 

G. Kazlauskienė 

B. Valančienę 

O. Degutytė  

Skatinamas mokinių 

verslumas, 

kūrybiškumas, noras 

tobulėti. 

14. Dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, parodose: 

 

- konkursas „Geriausias 

automechanikas 2019“ 

(INTERCARS Socialinių 

mokslų kolegija Vilnius) 

 

- kirpėjų konkursas „Pelenė 

2019“ (Vilnius Litexpo) 

 

- logistų ekspeditorių 

profesinio meistriškumo 

konkursas „Krauk ir vežk“  

 

- konkursas „Geriausias 

automechanikas“ (Tauragės 

PRC)   

 

- organizuoti „Automobilių 

techninės priežiūros ir 

remonto“ profesinių žinių 

ir įgūdžių  meistriškumo 

konkursą“ tarp mokyklos 

mokinių 

 

 

 

 

 

Kovas - 

balandis 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

Kovas - 

balandis 

 

 

 

 

 

Kovas  

 

 

 

 

B. Klumbys, 

 

R. Tamošaitis 

 

G. Kuisienė,  

R. Jurgėlienė  

 

 

 

 

A. Šilinskas,  

G. Kazlauskienė,  

B. Valančienė 

 

 

 

R. Tamošaitis,  

R. Niauronis 

 

R. Tamošaitis 

R. Niauronis 

A. Orentas 

 

 

 

 

 

 

Gabūs mokiniai pagilins 

žinias, įgūdžius, 

atstovaus mokyklą 

Klaipėdos krašte, 

respublikoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, 

iniciatyvumas, profesinių 

žinių ir  

gebėjimų gilinimas. 

  

15.  Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

darbdaviai ir kitomis, 

profesiniu ugdymu 

suinteresuotomis šalimis: 

1. Edukacinių pamokų 

vedimas darbdavių 

įmonėse: 

- Įmonė „Transfiksa“ 

(vilkikų TP ir remonto) 

autoservisas, 

- UAB „Rambyno kalnas“ 

(automobilių servisas), 

- UAB „Transkona“ 

(automobilių techninės 

2018-2019 

m.m. eigoje 

 

 

 

 

 

 

A. Būvytis 

 

 

A. Būvytis 

 

A. Būvytis 

 

 

A. Šilinskas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniams atveriamos 

karjeros galimybės;  

Plėtojami ryšiai su 

įmonėmis ir 

organizacijomis; 

Plėtojama ugdymo 



patikros stotis“, 

- Kretingos įmonė 

„TEREKAS“ 

- Reno autorizuotas 

automobilių servisas 

2. Įstaigų, organizacijų, 

darbdavių ir mokyklos 

bendri renginiai susitikimai 

mokykloje: 

- su Šilutės darbo biržos 

atstovais, VMI, „SODRA“ 

- Krašto apsaugos atstovais 

- Šilutės r. savivaldybės 

civilinės ir priešgaisrinės 

saugos skyriaus atstovais 

- ASU atstovais 

- Klaipėdos kolegijos 

atstovais 

- UAB “Diva“ (plaukų 

kirpimo įrankių ir 

priemonių panaudojimo 

naujovės). 

 

 

L. Žemgulienė 

L. Gurjanova 

 

R. Tamošaitis 

 

 

 

G. Kazlauskienė 

B. Valančienė 

E. Oželienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Jurgėlienė 

 

turinio integracija. 

 

 

 

16. Žuvininkystės sektoriaus 

pristatymas LITEXPO 

parodoje „Studijos 2019“  

 

vasaris A. Būvytis, 

J. Dyglys, 

G. Tomkevičius,  

V. Grigonienė, 

D. Bagdonas, 

mokinių komanda 

 

Visuomenei pristatyta 

naujos Žuvininkystės 

srities profesinio 

mokymo programos 

teikiamos galimybės, 

pademonstruotas žuvų 

auginimo uždarose 

recirkuliacinėse vandens 

apytakos sistemose 

technologijų modelis. 

17. Kirpėjų specialybės 

mokinių dalyvavimas 

tarptautinėje grožio 

industrijos parodoje 

"Grožis 2017 beauty".. 

2019m. 

Spalis 

G. Kuisienė, 

R. Jurgėlienė 

Mokiniams perteikiamos 

naujausios technologijų 

žinios, skatinamas 

mokinių domėjimasis 

naujovėmis. 

18.  Atvirų durų dienų 

organizavimas. 

2019 m. 

kovas 

A. Būvytis, 

L. Žemgulienė, 

V. Grigonienė, 

A. Gratkauskienė,  

B. Klumbys, 

G. Tomkevičius, 

R. Gedaiteinė 

Organizuota atvirų durų 

savaitė  mokykloje 

pristatant profesijas ir 

kitas mokyklos veiklos 

sritis; organizuoti vizitai 

į bendrojo lavinimo 

mokyklas, specialiojo 

ugdymo institucijas; 

organizuoti Profesinio 

orientavimo ir 

informavimo renginiai 



Žuvininkystės praktinio 

mokymo centre; parengti 

lankstinukai, stendai, 

suvenyrai su mokyklos 

atributika, skelbti 

straipsniai rajoninėje bei 

respublikinėje spaudoje. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi 

19. Atviros ir integruotos 

pamokos 

2018-2019 

m.m. 

G. Kuisienė 

E. Oželienė 

 

Pravesta atvira pamoka, 

kurioje pademonstruotos 

veiklos, skatinančios 

mokinių analizavimo 

gebėjimų ugdymą.  

Materialinės bazės stiprinimas. Aprūpinimas vadovėliais, IT įranga ir kitomis priemonėmis. 

20. Atnaujinti bei sukurti 

naujas praktinio mokymo 

darbo vietas Automobilių 

mechaniko ir Technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo 

programų įgyvendinimui. 

Per visus 

2017 – 2018 

m.m. 

A. Abromaitis, 

G. Tomkevičius, 

R. Niauronis, 

R. Tamošaitis, 

V. Jončas, 

A. Mažeikis  

Parengtas atnaujinamų 

praktinio mokymo darbo 

vietų sąrašas. 

Įvykdyti viešieji pirkimai 

mokymo priemonėms 

įsigyti. 

Atnaujinti praktinio 

mokymo užduočių 

komplektai. 

Profesinio mokymo 

dalykų pasiekimų 

vidurkis 1-2 balais 

aukštesnis nei 2015-2016 

m.m. 

21. Aptarti profesinio mokymo 

knygų, priemonių įsigijimo 

poreikį, sudaryti įsigyjamų 

knygų ir mokymo 

priemonių sąrašą. 

2 pusmetis D. Marozienė, 

dalykų mokytojai 

Atnaujintos mokymo  

procese naudojamos 

knygos, vadovėliai, 

mokymo priemonės. 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                          G. Kazlauskienė 

 

 

PRITARTA: 

Specialybės dalykų metodinės grupės 

2018 m. rugsėjo 03 d.  posėdyje 

protokolo Nr.6 

 

 
 

 


