
VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

Profesinio mokymo skyriaus Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų 

metodinės grupės sąrašas 

2021 – 2022 m. m. 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo  vardas ir 

pavardė  

Kvalifikacinė 

kategorija 

Dėstomas dalykas 

1. Diana Ilevičienė  Vyresnioji mokytoja Anglų kalba 

2. Vanda Jarmalkovič  Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba 

3. Inga Juškienė  Vyresnioji mokytoja Tikyba 

4. Alicija Karpovič  Vyresnioji mokytoja Geografija 

5. Albertas Kudulis  Vyresnysis mokytojas Fizinis ugdymas 

6. Olga Lavcel – Budko Vyresnioji mokytoja Matematika 

7. Antonina Pomecko  Vyresnioji mokytoja Fizika 

8. Danuta Rudkovskaja Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba, rusų kalba 

9. Andrej Silko  Vyresnysis mokytojas Matematika, IT 

10. Stančik Danguolė Vyresnioji mokytoja Vokiečių kalba 

11. Halina Stankevič  Vyresnioji mokytoja Etika, ugdymas karjerai, 

bendravimo kultūra 

12. Rūta Šlepikienė  Mokytoja Muzika 

13. Asta Raulinaitytė Vyresnioji mokytoja Biologija 

14. Michal Treščinski Mokytojas 

metodininkas 

Lenkų kalba, istorija 

15. Irma Vaitkuvienė  Mokytoja 

metodininkė 

Dailė 

16. Arnas Vyšniauskas Mokytojas Fizika 

17. Margarita Volodkienė  Vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

BENDRŲJŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2021 – 2022 M. M. 

Tikslas:  siekti sėkmingo, kokybiško ir rezultatyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo (iš 

mokyklos strategijos). 

Uždaviniai: 

1. Gerinti bendrojo ugdymo  kokybę,  prisitaikant prie besikeičiančių sąlygų, didinti 

socialinę įtrauktį, ugdyti kiekvieno bendruomenės nario lyderystę,  taikyti įvairias 

mokymo(si) strategijas; 

2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją; 

3. Kiekvienam mokiniui sudaryti tinkamas sąlygas ugdytis; 

4. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja patirtimi, įgyta savišvietos būdu 

bei seminaruose; 

5. Ugdyti kiekvieno ugdymo proceso dalyvio atsakomybę už pasiektus rezultatus.  

(Numatyti uždaviniai yra integralūs ir atsispindi planuojamose priemonėse). 

 

 

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Data Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

Posėdžiai, pasitarimai 

1. Metodinės grupės veiklos 

2020- 2021 m. m. rezultatų 

analizė ir 2021 – 2022 m. m. 

veiklos planavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

rugsėjis 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Veiklos 

planavimas ir 

veiklos 

įgyvendinimas 

padeda pasiekti 

mokyklos 

veiklos tikslus, 

pagerina 

mokinių 

ugdymosi 

rezultatus. 

Suplanuota 

dalykinė veikla, 

deranti su centro 

strateginiu 

planu, metiniu 

švietimo planu. 

 

2. Ilgalaikių  planų forma, 

Integravimas, prevencinės ir 

kitos programos. 

2021 m. 

rugsėjis 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Susitarta dėl 

planų rašymo 

formos, 

integruojami 

dalykai/ 



programos. 

3. Ilgalaikių teminių planų 

aptarimas 

2021 m. 

rugsėjis 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Planų, 

derinimas, 

numatyta dalykų 

integracija, 

prevencinių 

programų 

integracija į 

ugdymo 

procesą.  

Parengti 

ilgalaikiai 

teminiai planai. 

4. Brandos egzaminų 

pasirinkimas 

2021 m. 

rugsėjis - 

lapkritis 

Grupės vadovė, 

mokytojai 

Mokiniams 

suteikta 

informacija apie 

brandos 

egzaminų 

pasirinkimą. 

Numatytos  

priemones 

motyvuotam 

brandos 

egzaminų 

pasirinkimui. 

5. Blogo pažangumo ir 

lankomumo  

prevencijos priemonių 

aptarimas. 

2021 m. 

spalis. 

Mokytojai Aptartos esamos 

prevencijos 

priemonės bei  

numatytas 

veiklos 

gerinimas. 

5. Apsirūpinimo vadovėliais 

planavimas 

2022 m. 

sausis 

Dalykų 

mokytojai 

Analizuojamas 

vadovėlių bei 

kitų mokymo 

priemonių 

užsakymo 

poreikis. 

Pateiktas 

mokymo 

procesui 

reikalingų 

priemonių 

sąrašas. 

6.  Diagnostinių testų ir 

bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas. 

2022 m. 

sausis - 

kovas 

Dalykų 

mokytojai 

Išanalizuoti  

rezultatai, 

numatytos 



priemonės 

rezultatams 

pagerinti. 

7. Pusmečio rezultatų aptarimas. Pasibaigus I 

ir II 

pusmečiui 

Grupių vadovai, 

mokytojai 

Aptarti 

pasiekimai, 

numatomos 

priemonės 

spragoms 

kompensuoti. 

8. Mokinių apklausų 

organizavimas ir aptarimas 

2 kartus per 

mokslo 

metus 

Grupių vadovai Atlikti tyrimai 

aktualiais 

klausimais , 

išsiaiškinamos 

problemos, 

priimami 

sprendimai 

problemoms 

spręsti 

9. Metodinės grupės veiklos 

ataskaita. 

2022 m. 

birželio 

mėn. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė. 

Pateikta veiklos 

ataskaita 

Metodinė veikla 

10. Teikti metodinę pagalbą 

mokytojams rengiant 

ilgalaikius teminius 

dalykų pamokų planus, 

pritaikytas programas 

2021 m. 

rugsėjis 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Parengti planai, 

derantys su 

Centro  

strateginiu ir 

metiniu švietimo 

planu. 

11. Švietimo ir pedagogikos 

mokslo naujovių, 

pažangios mokytojų 

patirties sklaida. 

Seminarų, 

kursų medžiagos 

aptarimas. 

Per mokslo 

metus 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė 

Dalyvavimas 

kursuose, 

seminaruose, 

dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

12. Savitarpio mokymai Per mokslo 

metus 

Mokytojai Vyksta 

savitarpio 

mokymai, 

tobulinami 

mokytojų 

profesiniai 

gebėjimai. 

13. Metodinės dalykinės 

medžiagos rengimas 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai Rengiama 

metodinė 



medžiaga, 

atitinkanti 

įvairių gebėjimų 

mokinių žinias 

ir poreikius. 

14. Metodinės grupės išvyka. 2022 m. Michal 

Treščinski 

Pagilintos 

bendrosios 

kompetencijos. 

Pastaba. Esant poreikiui, planas gali būti koreguojamas arba kai kurios veiklos nevykdomos dėl 

nenugalimos jėgos aplinkybių. 

SVARSTYTA IR PRITARTA 

VAMC bendrųjų dalykų mokytojų 

2021 – 08 - 31 

Metodinės grupės posėdyje Nr. 1 

 


