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VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

2021 – 2022 M. M. METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS 

Vanda Jarmalkovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė; 

Antonina Pomecko, fizikos vyresnioji mokytoja - pavaduotoja; 

Diana Ilevičienė, VAMC licėjaus vedėja; 

Ilona Šedienė, VAMC filialo „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“ vadovė; 

Danguolė Stančik – profesinio rengimo skyriaus vedėja; 

Irma Vaitkuvienė – dailės mokytoja metodininkė, pagrindinio ugdymo skyriaus  

                                  metodinės grupės pirmininkė; 

 Justinas Grimuta – techninių dalykų mokytojas metodininkas; 

Michal Treščinski – istorijos mokytojas metodininkas; 

Halina Stankevič – PM skyriaus bendrųjų dalykų metodinės grupės pirmininkė, etikos ir estetikos vyresnioji profesijos mokytoja; 

Bronė Ušackienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė; 

Sonata Kiseliauskienė – pradinio ugdymo skyriaus metodinės grupės pirmininkė. 

 

 



VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

METODINĖS TARYBOS NARIŲ PAREIGŲ PASISKIRSTYMAS 

2021 – 2022 M. M. 

Eil. 

Nr. 

Vardas ir pavardė Pareigos Atsakomybė 

 

1. 

Vanda Jarmalkovič 

 

Dir. pav. ugdymui 

 

Centro veiklos tobulinimas, strategija, 

vadovybinė analizė. 

Metodinės tarybos pirmininkė, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas, atestacija. 

2. Antonina Pomecko 

 

Fizikos vyr. mokytoja, 

 

Metodinės tarybos pirmininkės pavaduotoja. 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, 

atestacija, grįžtamojo ryšio organizavimas, 

vidaus veiklos įsivertinimas. 

3. Diana Ilevičienė VAMC licėjaus vedėja Centro veiklos tobulinimas, strategija, 

vadovybinė analizė, 

Licėjaus mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, 

atestacija, vidaus veiklos įsivertinimas. 

4. Ilona Šedienė VAMC filialo „Dieveniškių Simono 

Karczmaro amatų kiemas“ vadovė 

Centro  veiklos tobulinimas, strategija, 

vadovybinė analizė, 

Filialo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, 

atestacija, vidaus veiklos įsivertinimas 

5. Danguolė Stančik Profesinio rengimo skyriaus vedėja Mokymo proceso vykdymas, organizacinė 

veikla, mokyklos veiklos tobulinimas, vidaus  

veiklos įsivertinimas 

6. Irma Vaitkuvienė Mokytoja metodininkė,  pagrindinio ugdymo 

skyriaus metodinės grupės pirmininkė 

Profesinis informavimas, mokyklos patalpų 

dizainas, konsultavimas, bendradarbiavimas, 

viešieji ryšiai, mokyklos veiklos įsivertinimas, 

tobulinimas 

7. Justinas Grimuta Profesijos vyr. mokytojas Techninių dalykų programų kūrimas, 

koregavimas, vertinimas, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas (techninių dalykų). 



Informacijos apie mokyklą sklaida. 

8. Halina Stankevič Etikos  vyr. mokytoja Bendrųjų dalykų mokytojų metodinės grupės 

pirmininkė,  įsivertinimas, grupių vadovų 

veiklos koordinavimas. 

9. Michal Treščinski Istorijos mokytojas metodininkas Mokyklos ryšiai su institucijomis ir užsieniu,  

programų kūrimas, koregavimas, vertinimas. 

 Bronė Ušackienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Pradinio ir pagrindinio ugdymo veiklos 

tobulinimas, ryšiai su mokinių tėvais ir vietos 

bendruomene. 

 Sonata Kiseliauskienė Pradinio ugdymo skyriaus metodinės grupės 

pirmininkė 

Pradinio ugdymo skyriaus metodinės grupės 

pirmininkė, pradinio ugdymo skyriaus veiklos 

tobulinimas, organizacinės veiklos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILNIAUS AGROEKOLOGIJOS MOKYMO CENTRO 

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS 

2021 – 2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Tikslas. Siekti kokybiško ir rezultatyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti metodines ir didaktines veiklas, dalyvauti švietimo kaitos procese. 

2. Gerinti mokymo kokybę, naudoti įvairias ugdymo(si) erdves, organizuoti veiklas, skatinančias mokinių mokymosi motyvaciją. 

3. Siekti mokytojų profesinio tobulėjimo. 

Eil.  

Nr. 

Veiklos turinys Laukiami rezultatai Data Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

1 uždavinys. Vykdyti metodines ir didaktines veiklas, dalyvauti švietimo kaitos procese. 

 

1. 2021 – 2022 m. m. metodinės veiklos 

planavimas. 

Aptarta praėjusių mokslo metų 

veikla. Sudarytas 2021 – 2022 

m. m. veiklos planas. Apibrėžti 

tikslai, uždaviniai. Aptarti 

Metodinių grupių veiklos 

planai.  

Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

licėjaus, 

filialo, PM 

skyriaus 

vadovės 

 

2. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių 

aptarimas.  

Aptartas planuojamų bendrojo 

ugdymo ir profesinio mokymo 

pasirenkamųjų dalykų,  dalykų 

modulių tikslingumas. 

Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

licėjaus, 

filialo, PM 

skyriaus 

vadovės 

 

3. Pirmokų, penktokų ir I kurso PM skyriaus 

adaptacija. 

Aptarta pirmokų, penktokų ir  

I kurso PM skyriaus mokinių 

adaptacija. 

Lapkritis D. Ilevičienė, 

D. Jarackienė, 

D. Stančik, 

 



Sonata 

Kiseliauskienė, 

Asta 

Raulinaitytė, 

M. Treščinski 

4. Bandomųjų brandos egzaminų organizavimo 

veiklos, mokinių 

Susitarta dėl bandomųjų 

brandos egzaminų vykdymo, 

vertinimo, Rezultatai bus 

panaudoti pagalbos teikimui 

efektyvinti. 

Sausis Bendrųjų 

dalykų 

mokytojai. 

 

5. Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių (teorinio ir 

praktinio mokymo) įsigijimo poreikio aptarimas. 

Parengta vadovėlių ir kitų 

mokymo priemonių (teorinio ir 

praktinio mokymo) paraiška, 

apskaičiuotos lėšos, suderintos 

galimybės. 

Balandis - 

gegužė 

Skyrių 

vadovai, 

mokytojai, 

bibliotekos 

vedėja 

 

6. Metodinių grupių 2021 – 2022 m. m. veiklų 

aptarimas. Ataskaitos. 

Metodinės grupės įsivertins 

veiklą, pasidalins patirtimi, 

numatys galimybes siekti 

geresnės veiklos kokybės. 

Birželis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

2 uždavinys. Gerinti mokymo kokybę, naudoti įvairias ugdymo(si) erdves, organizuoti veiklas, skatinančias mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

 

7. Nuotolinio ir kontaktinio mokymo(si) dermė. Mokytojai dalysis patirtimi, 

kaip efektyviai  derinti 

nuotolinį ir tradicinį 

mokymą(si) 

Gruodis Metodinių 

grupių 

pirmininkai, IT 

mokytojai, IT 

specialistas. 

 

8. Moodle edukacinė platforma; Geroji mokytojų patirtis. 

Moodle naudojimosi 

galimybių tobulinimas 

Per mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių nariai. 

 

9. Projektinės veiklos, susietos su mokinių 

edukacija, vykdymas. 

Mokiniai, dalyvaudami 

projektinėje veikloje (įvairaus 

lygmens: tarptautinėje, šalies ir 

kt.) įgis profesinės praktinės 

Per mokslo 

metus 

Projektų 

vadovė, 

profesijos 

mokytojai, 

 



veiklos įgūdžių bei tai 

patvirtinančius sertifikatus. 

projektų 

koordinatoriai. 

10. Atvirų pamokų aptarimas. Kiekviena metodinė grupė 

organizuoja atvirų pamokų 

aptarimą, plėtojamos mokytojų 

bendradarbiavimo 

kompetencijos, kolegialūs 

ryšiai. 

Per mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių 

vadovai. 

 

3 uždavinys. Siekti mokytojų profesinio tobulėjimo 

11. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginiai: 

Seminarai, konferencijos kursai, savišvieta. 

Dalijimasis gerąja patirtimi. 

Mokytojai tobulins profesinę, 

dalykinę kvalifikaciją, 

bendrąsias kompetencijas. 

Per mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių vadovai 

 

12. Savitarpio mokymai Vykdomi savitarpio mokymai: 

 finansinio raštingumo; 

 IT naudojimo; 

 Anglų kalbos vartojimo 

 Kt. 

Per mokslo 

metus 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

13. Mokytojų atestacija Vykdoma mokytojų atestacija 

pagal sudarytą ir atitinkamai 

patvirtintą tvarkaraštį. 

2 kartus per 

mokslo metus. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

14. Dalykų ilgalaikių bei teminių planų , modulių, 

pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo 

planavimo principų aptarimas. 

Susitarta dėl planų, programų 

sudarymo. Taikomos mokymo 

turinio ir metodikos naujovės.  

Rugsėjis (arba 

birželis) 

Metodinių 

grupių 

vadovai. 

 

 

.SVARSTYTA 

2021 – 09 – 01 

Metodinės tarybos posėdyje Nr.1 

 


