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Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas 2021-2022 m. m. 

 

 

Tikslas: Siekti kiekvieno mokinio pažangos kokybiškai bei šiuolaikiškai organizuojant 

ugdymo procesą. 

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, taikyti įvairesnes kolegialaus 

bendradarbiavimo formas ir metodus. 

2. Veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymo(si) poreikių bei gebėjimų turinčius mokinius. 

3. Tobulinti tyrinėjančio patyriminio mokymosi organizavimą. 

4. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, sudaryti sąlygas mokiniams 

asmeninei pažangai pamatuoti. 

5. Skatinti moksleivius dalyvauti mokyklos ir rajono olimpiadose bei organizuojamuose 

konkursuose, akcijose, renginiuose. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Data  Laukiami rezultatai 

1.  Metodinės grupės veiklos plano 2021 – 

2022 m. m. rengimas 

Mokytojai Rugpjūtis -rugsėjis  Paskatins mokytojus 

efektyviau dalyvauti 

rengiant metodinės 

grupės veiklos planą 

2.  Atvirų pamokų  kolegoms rengimas, jų 

refleksija. 

 

● 8 kl. Garsas (integruota pamoka  - 

biologija ir fizika) 

● 8 kl. Kvėpavimo dažnio 

priklausomybė nuo fizinio 

aktyvumo (integruota biologijos ir 

fizinio ugdymo pamoka)  

● 7 kl. Gaubtasėkliai. Žiedo sandara 

(atvira pamoka  - biologija)   

● 8 kl. Oro sudėtis ir oro taršos 

faktoriai (atvira pamoka -  

chemija) 

●  5 kl. Ar greitai judame? 

(integruota gamtos ir žmogaus ir 

matematikos pamoka) 

Mokytojai  

 

 

 

 

2021–2022 m. m.  

(kiekvienas 

mokytojas 

organizuoja bent 1 

atvirą pamoką per 

mokslo metus ir 1 

integruotą pamoką, 

stebi mažiausiai 2 

kolegų pamokas). 

 

Lapkritis – birželis  

Pagerėjusi pamokų 

kokybė, sustiprėjęs 

kolegialus mokytojų 

bendradarbiavimas ir 

komandinis darbas,  į 

veiklų planavimą ir 

refleksiją įtraukiami 

ir  mažiau pamokų 

turintys mokytojai 

 



● 6 kl. Erdviniai kūnai (atvira 

matematikos pamoka) 

● 6 kl. Projektas ,,Kosmosas” 

● 5 kl. Piešimas (atvira pamoka - 

informacinės technologijos) 

● 7 kl. Įelektrinimas (atvira pamoka 

- fizika) 

3.  Gabių vaikų rengimas konkursams, 

olimpiadoms. Veiklos aptarimas ir 

rezultatų analizė. 

● Kings olimpiada  

● Olimpis 2021-rudens sesija  

● Olimpis 2022-pavasario sesija  

● Pangea 2022 

● Kompiuterinių piešinių ir atvirukų 

konkursuose „Žiemos fantazija“, 

● Nacionalinė aplinkosaugos 

olimpiada  

● Dalyvavimas dalykų olimpiadose 

 

Mokytojai 

 

 

 

Spalis –  birželis 

 

Pagerėję atskirų dalykų 

pasiekimai.  

Didės mokinių 

mokymosi motyvacija. 
Geresnės dalykinės 

kompetencijos. 

4.  Individualių pasiekimų gerinimo planų 

(1-3 planai kiekvienoje klasėje – pagal 

poreikį) sudarymas, jų vykdymas, 

refleksija ir rezultatų analizė 

 

Mokytojai Spalis – gegužė  Ne mažiau kaip 1  balu  

aukštesni mokinių 

rezultatai, geresnės 

dalykinės 

kompetencijos. 

 

5.  Edukacinių išvykų ir netradicinio 

ugdymo dienų organizavimas ir 

refleksija: 

 

● Edukacinė išvyką į VU 

planetariumą ,,Žvaigždėta naktis’’  

● Edukacinė išvyka į energetikos ir 

technikos muziejų ,,Iliuzijos - 

mokslas, mistika ar apgaulė?’’  

● Edukacinė išvyka į energetikos ir 

technikos muziejų ,,Ignitis klasė’’  

● Edukacinė išvyka į Kauno VII 

fortą  

● Patirtinio ugdymo diena (kultūros 

paso edukacinės veiklos)  

● Tiksliųjų ir gamtos mokslų dienos 

STEAM dienos 

● Žemės diena  

● Akcija ,,Darom2022“ 

● Akcija ,,Augalais žavėjimosi 

diena“ 

 

 

Mokytojai Spalis – birželis  Didės mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Pagerėję atskirų dalykų 

pasiekimai.  

 



6.  Gerosios patirties sklaida „Skaitmeninių 

įrankių panaudojimo galimybės 

pamokose“ 

Asta 

Raulinaitytė 

Lapkritis  Sustiprėjęs kolegialus 

mokytojų 

bendradarbiavimas ir 

komandinis darbas 

7.  Savivaldžio mokymosi metodų taikymas 

ir poveikio mokinių pasiekimams analizė 

Mokytojai   

  

Lapkritis-balandis   Pagerėję sunkumų 

patiriančių mokinių 

atskirų dalykų 

pasiekimai 

8.  Gerosios patirties sklaida ,,Mokinio 

individualios pažangos fiksavimas ir 

iššūkiai“ 

Mokytojai  Gruodis Sustiprėjęs kolegialus 

mokytojų 

bendradarbiavimas ir 

komandinis darbas 

9.  I pusmečio rezultatų aptarimas  Mokytojai Sausis  Išskiriamos 

tobulintinos sritys. 

Pagalbos mokiniams 

plano rengimas 

siekiant aukštesnių 

įvertinimų.  

10.  Gerosios patirties sklaida ,,Refleksijos 

metodai mokymosi procese“ 

Asta 

Raulinaitytė  

Vasaris  Sustiprėjęs kolegialus 

mokytojų 

bendradarbiavimas ir 

komandinis darbas 

11.  Ilgalaikių tiriamųjų/kūrybinių mokinių 

darbų rengimas. Mokinių mokslinės 

konferencijos 

Mokytojai Kovas - birželis Mokinių kūrybiškumo 

ir saviraiškos 

galimybių 

panaudojimas. 

12.  NMPP  8 kl. rezultatų analizė. Mokytojai Gegužė – birželis  Išskiriamos 

tobulintinos sritys. 

13.  Diagnostinių testų analizė ir aptarimas (5-

7 kl.) 

Mokytojai Gegužė – birželis Išskiriamos 

tobulintinos sritys. 

14.  II pusmečio rezultatų aptarimas  Mokytojai Gegužė – birželis Išskiriamos 

tobulintinos sritys. 

15.  Veiklos plano įgyvendinimo analizė ir 

refleksija  

Mokytojai Birželis  Veiklos įvertinimas. 

Numatomos 

tobulintinos sritys. 

Parengiamos gairės 

kitiems mokslo 

metams. 

Planas gali būti koreguojamas pagal poreikį 

 

 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė: vyr. biologijos, gamtos ir žmogaus, 

chemijos mokytoja Asta Raulinaitytė  

 


