
                                                    PRIEDAS NR. 6 

                                                                                                                                         PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

                                                                                                   2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANO,  

                                                                                                                                  PATVIRTINTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

                                                                                                   2020-09-01    ĮSAKYMU NR. V – 156 

 

2019–2020 MOKSLO METŲ PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

 

LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau Gimnazija) 2020–2021 mokslo metų veiklos planas, atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, 

švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia  prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti. 

Metodinės grupės planas kokius atitinka Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas, Geros mokyklos prioritetines nuostatas.  Įgyvendinant 

valstybinę švietimo politiką Lietuvių (gimtosios) kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė numato teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos mokinių ugdymosi poreikius, ugdyti savimi pasitikinčias, 

gerbiančias save ir šalia esantį žmogų, kritiškai mąstančias, kūrybingas, žingeidžias asmenybes remiantis „Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo 

standartais“. 

2. Planas parengtas remiantis 2019–2020 mokslo metų Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdymo planu, mokyklos vizija ir misija, 2019–

2020 m. m. Lietuvių (gimtosios) kalbos ir socialinių mokslų metodinės grupės veiklos ataskaita. 

3. Programą įgyvendins Lietuvių kalbos (gimtosios) ir socialinių mokslų metodinės grupės mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 

II. MOKYKLOS VIZIJA 

            4. Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.   

 

III. MISIJA 

             5. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis ir 

paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai. 

 

IV. FILOSOFIJA 

            6. „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“   Vydūnas. 



   

 

 

V. 2019–2020 mokslo metų metodinės grupės veiklos vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

1. Mokytojų dalykinės kompetencijos. 

2. Organizavimo ir vadovavimo gebėjimai. 

3. Kūrybiškumas, iniciatyvumas. 

4.   IT raštingumas. 

5.  Gebėjimas keisti darbo pobūdį ir taikyti inovatyvius metodus. 

6. Dalijimasis patirtimi Gimnazijoje ir rajone. 

 

 

 

1. Netolygus  darbo  pasidalijimas. 

2. Nepasitikėjimas savimi, neryžtingumas. 

3. Požiūrių ir reikalavimų įvairovė. 

4. Tarpdalykinė integracija. 

 

Galimybės Grėsmės 

 

1. Kurti netradicines erdves ir mokymo formas. 

2. Mokytojams dalintis gerąja patirtimi. 

3. Dalykų integracija sudaro galimybę plėtoti visuminį – 

patyriminį ugdymą.  

4. Individualios pažangos stebėjimas pasitelkiant sukurtą įrankį. 

5. Siekti individualios sėkmės tobulinant asmenines 

kompetencijas; dalintis gerąja patirtimi. 

6. Taikyti „mokytis visą gyvenimą“ principą, keičiantis ugdymo 

procesui. 

7. Kritinio mąstymo ugdymas taikant  mąstymo žemėlapius. 

 

1. Dėl ugdymo proceso  visumos. 

2. Dėl individualios  mokinio  pažangos. 

3. Dėl susitarimų  vienovės. 

4. Dėl neapibrėžtos ugdymo proceso situacijos. 

 

VI. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

7. 2020–2021 mokslo metų strateginis tikslas – teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą. 

8. Prioritetai: 

8.1. GIMNAZIJA - BESIMOKANTI ORGANIZACIJA. 

8.2. UGDYMOSI APLINKA. 



8.3. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS.   

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

9. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

     9. 1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus, įgalinančius mokinius mokytis. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiams rezultatas 

                                                                      Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė 

1. Lietuvos žydų genocido diena A.Mereckis, S. 

Adomaitienė, R. 

Vasilevičius 

2020-09-23 Pilietinės, socialinės atsakomybės, 

aktyvumo skatinimas. Tautinės 

savimonės kultūros, toleranciją ir 

tradicijas puoselėjančios asmenybės 

ugdymas 

2. Stendas ,,Ką skaitysiu?“, 

,,Reikalavimai rašiniui 6,8,10 kl.“ 

R. Petraitienė 2020 m. spalis Raštingos, kūrybingos, išprususios ir 

atsakingos asmenybės ugdymas 

3. Fojė, koridorių (pasirinktinai) 

vizualizacija integruotai 5-12 

klasių pamokinei veiklai „Teatras 

yra arti“ (Instaliacijos su 

užduotimis) 

A.Daugėlienė 2020 m. lapkričio 4 savaitė 

(veiklos trukmė – 1 sav.) 

Kūrybingos, kultūringos, išprususios ir 

atsakingos asmenybės ugdymas 

4. Stendas ,,Ruošiuosi PUPP“ R. Petraitienė 2020 m. lapkritis Raštingos, kūrybingos, išprususios ir 

atsakingos asmenybės ugdymas 

5. Ekskursijos po Priekulę kartu su 

Priekulės Laisvės kovų ir Tremties 

muziejumi. 5c, 6c, 9c, 10b 

R. Vasilevičius 

 

2020 m. rugsėjis Pilietiškos, patriotiškos, atsakingos 

asmenybės ugdymas 

6.  Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos minėjimas ir stendo 

ruošimas 

R. Vasilevičius 

 

2021-01-15 Pilietiškos, patriotiškos, atsakingos 

asmenybės ugdymas 



7. Stendas ,,Literatūros sąvokų 

atmintinė“ 

R. Petraitienė 2021 m. vasaris Raštingos, kūrybingos, išprususios ir 

atsakingos asmenybės ugdymas 

8.  Integruotas rajono lietuvių kalbos, 

socialinių mokslų ir dorinio 

ugdymo renginys-viktorina „Ar 

žinai?“, skirtas Vasario 16-ajai 

minėti Priekulės kultūros centre. 

Priekulės kultūros centro salės  

puošyba.  

A.Daugėlienė,  

Lietuvių kalbos ir 

socialinių mokslų 

metodinė grupė 

2021 m. vasario 12-15 d. Tautinės savimonės, kultūros, tradicijų 

ir save gerbiančios asmenybės 

ugdymas pilietinės visuomenės 

kontekste. 

9. Pamokinis projektas 10a,10b kl. 

,,Viena rašytojo gyvenimo diena“ 

R. Petraitienė 2021 m. kovas Mokinių žingeidumo,  intelektualinio 

požiūrio formavimas. 

10. Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena. Kovo 11 -oji . 

“Rašau laišką į ateitį - 

Nepriklausoma Lietuva po 100 

metų”. 5b, 8a, 8b, 9a. 

S. Adomaitienė 2021 m. kovo 1-2 savaitės Mokinių kritinio mąstymo 

formavimas, kūrybiškumo ugdymas.  

11. Stendas ,,Literatūros epochos“ R. Petraitienė 2021 m. balandis Raštingos, kūrybingos, išprususios ir 

atsakingos asmenybės ugdymas 

12.  Pamoka 10b klasei apie partizaninį 

judėjimą Lietuvoje Priekulės 

Laisvės kovų ir Tremties 

muziejuje  

R. Vasilevičius 

 

2021 m. balandžio 3 sav.  Tautinės savimonės, kultūros, tradicijų 

ir save gerbiančios asmenybės 

ugdymas pilietinės visuomenės 

kontekste. 

● Laukiamas rezultatas: sudaromos mokiniams tinkamos sąlygos įgyti komunikavimo ir kultūrinės kompetencijos pagrindus. Mokiniai lankosi 

edukaciniuose užsiėmimuose, praktiškai atlieka užduotis, domisi tautos istorija, geografija, kultūra, tautosaka. 

  9.2. Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

                                                                      Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė 

1. Editos Barauskienės knygos 

„Gyvasis lietuvybės kraujas: 

A. Januškienė, R. 

Jančauskienė, A. 

2020 lapkritis Kūrybingos, kultūringos, pilietiškos, 

išprususios ir atsakingos asmenybės 



 Paprūsės kronikos ir 

pasakojimai“ pristatymas  11-12 

klasių mokiniams. 

Daugėlienė, D. Jocytė, 

R. Petraitienė, S. 

Adomaitienė, R. 

Vasilevičius, A. 

Mereckis 

ugdymas 

2. Integruota veikla „Teatras yra 

arti“ 5-12 klasių mokinių 

pamokinėje veikloje 

(Instaliacijos su užduotimis; 

integruotos mokomųjų dalykų 

pamokos, klasės valandėlės; 

rezultato fiksavimas). 

A.Daugėlienė, 

Lietuvių kalbos ir 

socialinių mokslų 

metodinė grupė 

2020 m. lapkričio 4 sav.  Kūrybingos, kultūringos, pilietiškos, 

išprususios ir atsakingos asmenybės 

ugdymas 

3. 6a, 6c, 8c klasių mokinių 

edukacinė išvyka ,,Mokausi iš 

kino“ 

R. Petraitienė 2020 m. lapkritis Kūrybingos, kultūringos, pilietiškos, 

išprususios ir atsakingos asmenybės 

ugdymas 

4. Gerosios patirties sklaida 

metodiniame pasitarime „SEU 

metodika dalykų pamokose“ 

S.Adomaitienė,  

Lietuvių kalbos ir 

socialinių mokslų 

metodinės grupės nariai 

2021 m. sausis Socialinio emocinio ugdymo metodikų 

įvairovė dalykų pamokose, dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

 

 

5. Konstitucijos egzaminas 8-12 kl. S. Adomaitienė, A. Mereckis, 

R. Vasilevičius 

2020 m. lapkričio 2 

savaitė 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 

6. Bandomasis 12 klasės istorijos egzaminas A. Mereckis 

2020 m. spalio 19 d. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų, kūrybiškumo 

ugdymas 

7. Skaitymo skatinimo iniciatyva „Laikas su 

knyga“ (Bendradarbiavimas su gimnazijos 

biblioteka) 

R. Jančauskienė, D. Jocytė, R. 

Petraitienė, A. Daugėlienė  

2020–2021 m.m. Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 

formavimas, taikant IKT, 

virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

8. Mokyklinė geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ 6-12 kl. 

A.Jurgilas 2020 m.  lapkričio 3 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 



9. Mokyklinis lietuvių kalbos diktantas 5-10 

kl. 

R. Petraitienė 2020 m. gruodžio 1 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 

10. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

(Bendradarbiavimas su Gimnazijos 

biblioteka) 

R. Jančauskienė, D. Jocytė,  

R. Petraitienė, A. Daugėlienė 

2020 m. lapkričio 9 -

13 d. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 

formavimas, taikant IKT, 

virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

11.  Mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 9-12 kl. 

D. Jocytė 2020 m. gruodžio 2 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 

12. Mokyklinė istorijos olimpiada 10-12 kl.  A.Mereckis, R. Vasilevičius 2020 m. gruodžio 2 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų ugdymas 

 

13. 6-8 klasių  pažintinė-edukacinė išvyka į 

Šilutės Hugo-Šojaus muziejų  

R. Jančauskienė, A. Daugėlienė 2021 m. sausio 3 sav. Praktinis-patyriminis 

dvasingumo ugdymas, 

literatūros,  istorijos žinių 

sklaida. 

14. Mokyklinis meninio skaitymo konkursas A.Daugėlienė 
2021 m. sausio 4 sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų, kūrybiškumo 

ugdymas 

15. Bandomasis 12 klasės lietuvių kalbos 

egzaminas  

A.Daugėlienė 
2021 m. vasario 1 sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų, kūrybiškumo 

ugdymas 

16. Bandomasis 10a, 10b klasės lietuvių 

kalbos egzaminas 

R. Petraitienė 2021 m. kovo 15, 16 

dienomis 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų, kūrybiškumo 

ugdymas 

17. 6b klasės atvira pamoka „Samprotavimas: 

teksto struktūra“ 

A. Daugėlienė 

2021 m. kovas 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 

formavimas, taikant IKT, 

virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

18. 8b klasės atvira pamoka „Ką reiškia mylėti 

gyvenimą?“. Holokausto literatūra 

R. Jančauskienė 
2021 m. balandis 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 



formavimas, taikant IKT, 

virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

19. Nacionalinė bibliotekų savaitė. 

(Bendradarbiavimas su Gimnazijos 

biblioteka) 

R. Jančauskienė, D. Jocytė,  

R. Petraitienė, A. Daugėlienė 
2021 m. balandžio 4 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 

formavimas, taikant IKT, 

virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

20. Integruotos geografijos ir istorijos 

pamokos „Karų ir konfliktų geografija“ 

9a, 9b, 9c 

A. Jurgilas, A. Mereckis, R. 

Vasilevičius, S. Adomaitienė 2021 m. gegužės 3 

sav. 

Aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų strategijos 

formavimas taikant dalykinę 

integraciją.  

21. 6a, 6c, 8c, 10a, 10b klasių mokinių 

rengiami plakatai įvairiomis temomis 

(kiekviena klasė per mokslo metus 

parengia po 2 plakatus). 

R. Petraitienė 

2020-2021 m.m. 

Praktinis-patyriminis ugdymas 

 

● Apibendrintas laukiamas rezultatas: mokiniams sudaromos  galimybės visavertiškai socialinei emocinei saviugdai, kritiškai bei kūrybiškai mąstyti, 

laisvai rinktis, įgyvendinti savo poreikius. 

 

    9.3 .  Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir 

vaikams. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, vykdytojai Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

                                                                      Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė 

1. Atsiskaitomųjų darbų rezultatų komentarai 

tėvams Tamo dienyne. 

Lietuvių k. ir socialinių mokslų 

metodinės grupės nariai 

2020/2021 mokslo 

metai 

Tėvai, nuosekliai gaudami 

informaciją, galės stebėti 

mokinio pažangumą.  

2. Įrankis “Individualios pažangos Lietuvių k. ir socialinių mokslų 2020/2021 kas Naudodamiesi įrankiu/lentele, 



stebėjimas” 

 

grupės nariai trimestrą tėvai galės stebėti mokinio 

individualią dalyko pažangą. 

Mokytojas, remdamasis 

įrankiu/lentele konsultuos 

mokinius bei tėvus.  

4. Internetiniai ištekliai. Individualus ir 

integruotas paskirstymas pagal dalyko 

pamokas. 

Lietuvių k. ir socialinių mokslų 

grupės nariai 

2020/2021 mokslo 

metai.  

 

 

Apibendrintas laukiamas rezultatas:  

● Mokiniai gebės taikyti aukštesniųjų mąstymo gebėjimų strategijas, taikant IKT, mąstymo žemėlapius, virtualias mokymo erdves ir mokomąsias 

priemones. 

● Dalykų mokytojai gebės kurti aukštesniųjų mąstymo gebėjimų strategijas, taikant IKT, mąstymo žemėlapius, virtualias mokymo erdves ir 

mokomąsias priemones. 

● Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. 

 

VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

10. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

10.1. Aukštesnė ugdymo kokybė, mokėjimo mokytis įgūdžiai, suformuota aukštesniųjų mąstymo gebėjimų strategija. 

10.2. SEU metodikos, mąstymo strategijų  taikymas dalyko pamokose, sistemingai taikoma individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema. 

10.3. Gimnazijos ir tėvų bendruomeniškumas ugdant brandžios tautinės savimonės bei savigarbos asmenybę. 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

11. Programos įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkas. 

12.  Priežiūrą vykdys mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

13. programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos susirinkimuose, metodiniuose pasitarimuose, posėdžių, renginių metu.  



 

 
 

Metodinės grupės pirmininkė      Aurelija Daugėlienė 


