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2020–2021 MOKSLO METŲ PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

 

TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS 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 švietimo dokumentus: pagrindinio ir vidurinio bendrąsias ugdymo 

programas, sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrąja programa, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa, gyvenimo įgūdžių mokymo programa, etninės kultūros bendrąja programa. 

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

2019–2020 m. m. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos ataskaita. 

3. Programą įgyvendins Tiksliųjų ir gamtos 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. 

 

           7.  2019–2020 mokslo metų metodinės grupės veiklos vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

1. Ilgametė pedagoginio darbo patirtis, dalykinės kompetencijos. 

2. Mokiniai skatinami pamokose išsakyti nuomonę, klausti, įsivertinti. 

3. Iniciatyvumas ir kūrybiškumas. 

4. Gebėjimas taikyti inovatyvius metodus. 

 

 

1. Nepasitikėjimas savimi ir neryžtingumas. 

2. Nepakankamas dėmesys silpnesnių mokinių motyvacijos 

skatinimui. 

Galimybės Grėsmės 

 

1. Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas, modernizuojant 

ugdymo procesą, diferencijuojant ugdymą, atsižvelgiant į mokinių 

pasiekimus, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus patirtų 

sėkmę.  

2. Mokinių sėkmės istorijų viešinimas. 
 

 

1. Mokytojo kvalifikacijos ir spartaus mokymo proceso modernėjimo 

neatitikimas. 

2. Motyvuotų mokinių skaičiaus mažėjimas klasėse. 

 

 

V. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

8. 2020–2021 mokslo metų strateginis tikslas – teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą. 

9. Prioritetai: 

9.1. GIMNAZIJA - BESIMOKANTI ORGANIZACIJA. 

9.2. UGDYMOSI APLINKA. 

9.3. BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS.   

10. Metiniai uždaviniai: 



                    10.1.Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis. 

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

              10.3. Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos 

tėvams ir vaikams. 

 

VI. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:  

                   11.1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, vykdytojai Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė 
1. IKT taikymo ugdymo turinyje, 

skaitmeninio ugdymo turinio kūrimo 

veiklų koordinavimas. Virtualios 

mokymosi aplinkos MOODLE gimnazijoje 

diegimas. 

D. Kačinskienė 2020-2021 m. m.  IKT kompetencijų plėtojimas. 

2.  Saugaus interneto dienos renginys. D. Kačinskienė 2021-02-09 Gebės įveikti aukštesnių 

mąstymo gebėjimų užduotis. 

Tobulins asmeninę pažangą, 

ugdys mąstymą per 

netradicinius uždavinius. 
3. Trumpalaikis projektas 9 klasėms 

„Savaitės uždavinys“. 

E. Paulauskienė 2021-03 mėnuo Gebės įveikti aukštesnių 

mąstymo gebėjimų užduotis. 

Tobulins asmeninę pažangą, 

ugdys mąstymą per 

netradicinius uždavinius. 
     



5. Pasaulinei Žemės dienai skirtas renginys  

,,Mokausi tave mylėti, Žeme!“ 

L. Peter 2020-03 mėn. 3 sav Netradicinių erdvių 

panaudojimas, mokinių 

dalykinių kompetencijų 

stiprinimas.  
6.  8 klasių mokinių darbų paroda „Auginu 

kristalą“. 

V. Valockienė 2021-02 Praktiškai pritaikys turimas ir 

įgytas žinias. Eksponuojant 

sukurtus darbus kūrybiškai 

išnaudos mokymosi aplinką. 
7. Trumpalaikis projektas 9-10 klasėms 

„Interaktyvi chemija“. 

V. Valockienė 2021-04 Tobulins asmeninę pažangą, 

ugdys mąstymą per 

netradicinius uždavinius. 

Ugdys iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetenciją. 
 

  Apibendrintas laukiamas rezultatas:  

 Mokiniai gebės atlikti įvairias netradicines užduotis, taikyti tarpdalykines žinias. 

 Dalykų mokytojai gebės taikyti įvairius IKT įrankius pamokų metu pateikiant vaikams individualiziuotas užduotis, stebėti individualią 

mokinių pažangą, plėtos elektroninę mokymo ir mokymosi kultūrą. 

 Lankydamiesi edukaciniuose užsiėmimuose, mokiniai praktiškai atlieka užduotis, domisi mokslo pasiekimais. 

 

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

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė 

1. Tarptautinei nerūkymo dienai 

skirtas prevencinis renginys  „Aš 

nerūkau, nerūkyk ir Tu!” 

L. Peter 2020-11-19  

5a – antra pamoka,  

6b – šešta pamoka 

Aukštesnės kultūros, efektyvesnio 

bendradarbiavimo ir prevencinių 

susitarimų laikymasis, ugdant sveiką 

gyvenseną.  

2. Matematinio ir gamtamokslinio 

raštingumo konkursas. 

G. Aleknavičienė 2020-12 Gebės įveikti aukštesnių mąstymo 

gebėjimų užduotis. 

3. Tarptautinis matematinis A. Nistorienė 2021-03-25 Gebės įveikti aukštesnių mąstymo 



konkursas „Kengūra“. gebėjimų užduotis. Tobulins asmeninę 

pažangą, ugdys mąstymą per 

netradicinius uždavinius. 

4. Trumpalaikis projektas 5-toms 

klasėms „ Mano kalėdinis 

uždavinys“ 

A. Nistorienė,  

Š. Baltikauskienė,  

E. Paulauskienė 

2020-12 mėnuo Gebės įveikti aukštesnių mąstymo 

gebėjimų užduotis. Tobulins asmeninę 

pažangą, ugdys mąstymą per 

netradicinius uždavinius. 

5. Informatikos ir informacinio 

mąstymo konkursas „Bebras“. 

D. Kačinskienė 2020-11-09 iki 2020-12-04 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas. 
4. Mokyklinė matematikos 

olimpiada 5-8 klasėms 

I. Kazlauskienė 2020-10-14 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 
5. Mokyklinė matematikos 

olimpiada 9-12 klasėms 

A. Nistorienė 2020-01-19 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 
6. Mokyklinė biologijos olimpiada  E. Sebeckytė 

E. Griciūtė 

2020-12 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 

7. Mokyklinė fizikos olimpiada G. Aleknavičienė 2021-01-12 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 

8. Bandomasis IV klasės 

matematikos egzaminas 

E. Paulauskienė 2020-10-15 

2021-04  

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 

9. Bandomasis IV klasės fizikos 

egzaminas 

G. Aleknavičienė 2020-10-14 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 

10. Bandomasis IV klasės biologijos 

egzaminas 

E. Griciūtė 2020-11-06 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 

11. Mokyklinė chemijos olimpiada V. Valockienė 2020-12 Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

ugdymas 
12. Dalykinė ekskursija į KVK renginį 

„Išminčius 2020“. 

A. Nistorienė 2020-11 Tobulins asmeninę pažangą, ugdys 

mąstymą per netradicinius uždavinius. 

13. Rudens talka L. Peter 

E. Griciūtė 

E. Sebeckytė 

2020-10-19 iki 23 Netradicinių erdvių panaudojimas, 

mokinių SEU kompetencijų 

stiprinimas. 

14. Pavasario talka L. Peter 2021-04-12 iki 17 Netradicinių erdvių panaudojimas, 



E. Griciūtė 

E. Sebeckytė 

mokinių SEU kompetencijų 

stiprinimas. 

15. Patirties sklaida metodiniame 

pasitarime „SEU metodika dalykų 

pamokose“. 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų grupės nariai. 

2020-05 Dalijimasis gerąja patirtimi. 

SEU metodikų įvairovė dalykų 

pamokose. 

Apibendrintas laukiamas rezultatas: 

 Mokiniai atnaujins žinias apie sveiką gyvenseną, gebės jas taikyti realiame gyvenime. 

  Tobulins bendravimo, bendradarbiavimo ir SEU įgūdžius. 

 Taikys įgytas žinias, ugdys mąstymo gebėjimą per netradicines užduotis. 

 Naudojantis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis mokiniai ruošis dalyvauti konkursuose. Išnaudos netradicines erdves mokymosi 

įgūdžių stiprinimui. 

 

    11.3. 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 Laukiams rezultatas 

                                                                           Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė 

1. Tėvų susirinkimas 5a „Penktokų 

adaptacija“. 

D. Kačinskienė 2020-10-12 Susipažinimas su tėvais ir tėvų 

supažindinimas su mokomųjų dalykų 

vertinimo tvarka 5 klasėje, su 

adaptacija mokykloje. 
 

2. Tėvų susirinkimas IV „ Brandos 

egzaminų kriterinio vertinimo 

nuostatų pristatymas. Brandos 

egzaminų aprašo pristatymas“. 

E. Paulauskienė 2020-10-12 Tėvų supažindinimas su brandos 

egzaminų aprašu. 

3. Tėvų susirinkimas 5c  Š. Baltikauskienė 2020-10-15 Susipažinimas su tėvais ir tėvų 



„Diagnostinių darbų apžvalga ir 

adaptacija“. 

 

supažindinimas su mokomųjų 
dalykų vertinimo tvarka 5 klasėje. 
Diagnostinių darbų pristatymas. 
Adaptacijos mokykloje aptarimas. 

4. Tėvų susirinkimas 10b  ,,Tėvų 

susirinkimai tėvams nuobodūs: 

kalti patys tėvai ar mokytojai‘‘. 

G. Aleknavičienė 2020- 11-18 

 

Bus geresni santykiai tarp mokinių jų 

tėvų ir mokytojų. 

5. Įsivertinimo žemėlapis išėjus 

skyrių. 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų grupės nariai 

2020-2021 m. m. Baigę kiekvieną skyrių mokiniai 

apmąstys ir įsivertins mokymosi sritis 

ir nuspręs, kaip gerinti savo pasiekimus 

ir pažangą kiekviename dalyke. Tėvai 

galės stebėti mokinio įsivertinimą ir 

dalyko pažangą. 
6. Rašomųjų darbų rezultatų 

komentarai tėvams TAMO 

dienyne. 

Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų grupės nariai 

2020-2021 m. m. Gaudami informaciją tėvai galės 
nuosekliai stebėti mokinio pažangumą. 

Apibendrintas laukiamas rezultatas: 

 Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir vaikams. 

 Tėvai galės stebėti mokinio įsivertinimą ir dalyko pažangą. 

 

 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 
13. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

13.1 Susiformavę aukštesnieji mąstymo gebėjimai, geresnė ugdymo kokybė. 

13.2 SEU metodikos taikymas dalyko pamokose, nuolat taikoma individualios mokinių pažangos stebėjimo ir matavimo sistema. 

13.3.Gimnazijoje besimokančių mokinių tėvų įsitraukimas į nuoseklų pažangos stebėjimą. 

VIII. Baigiamosios nuostatos 

 

14. Programos įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkas. 

15.  Priežiūrą vykdys mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

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

                                                                  

Metodinės grupės pirmininkė Eleonora Paulauskienė 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


