
LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Tikslas: Koordinuojant metodinių grupių veiklą, siekti aukštesnės ugdymo proceso kokybės, 

dalykinio pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo bei patirties sklaidos, ugdymo turinį optimaliai 

priderinant prie kiekvieno mokinio poreikių. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kompetencijas, ugdymo turinį 

optimaliai priderinant prie mokinio poreikių, diferencijuojant, individualizuojant ir humanizuojant 

mokymą. 

2. Kurti pokyčiams palankią, saugią, ekologišką, modernią aplinką su pritaikytomis mokymosi 

bei poilsio erdvėmis. 

3. Įtraukti tėvus į mokyklos valdymą, didinant jų įtaką vaikų ugdymo(si) rezultatams ir 

užtikrinant veiksmingą ugdymo procesą. 

 

Metodinės tarybos veiklos kryptys:  

 ugdymo turinio bei ugdymo proceso kaita; 

 metodinių grupių veiklos koordinavimas; 

 kokybiškesnis vaikų ugdymas, renkantis netradicines aplinkas pamokoms; 

 mokytojų bendradarbiavimo inicijavimas, stiprinant dalykų integraciją; 

 skaitmeninio turinio kūrimas bei IKT taikymas ugdymo procese; 

 gerinti pamokos kokybę, tobulinant vertinimo bei įsivertinimo sistemą; 

 mokinių, konsultavimas bei metodinis darbas su mokinių tėvais.  

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingas Vykdymo 

laikas 

Sėkmės kriterijai 

(laukiami rezultatai) 

1.1. Metodinės tarybos veiklos 

uždavinių formulavimas ir plano 

sudarymas. Metodinių grupių 

veiklos planų suderinimas.  

Centro 

direktorė ir 

metodinė 

taryba 

2020 m. 

gruodis /  

2021 m. 

sausis 

Tikslingas metodinės 

veiklos organizavimas. 

1.2. Metodinės veiklos plano 

parengimas ir paskelbimas 

LKNUC tinklalapyje. 

Metodinės 

taryba  

2020 m. 

sausis 

Bendruomenės 

informavimas apie 

numatomas veiklas. 

1.3. Metodinės tarybos susirinkimai. Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

Po 1-2 

ketvirtyje 

Planingas metodinės 

veiklos organizavimas.  

1.4. Metodinių grupių susirinkimai. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Po 1-2 

ketvirtyje 

Planingas metodinės 

veiklos organizavimas.  

1.5. Pusmečių užbaigimas, mokinių 

ugdymosi pasiekimų aptarimas, 

palyginimas, įvertinimas. 

J. Levickienė,  

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Po pusmečio Mokymo (si) kokybės 

gerinimas, gerosios 

patirties sklaida. 

1.6. Integruotų, interaktyvių pamokų 

vedimo ir skaitmeninio turinio 

naudojimo pamokose aptarimas. 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Metų bėgyje Mokiniai bus įtraukti į 

jiems įdomią, efektyvią, 

prasmingą veiklą. 



1.7. Pamokų netradicinėse aplinkose 

veiklų koordinavimas. 

Netradicinių pamokų dienos 

tvarkaraščio parengimas ir 

koregavimas. 

J. Levickienė, 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

S. Barčienė 

Rugsėjis ir 

nuolat 1 

kartą per 

mėnesį 

Netradiciškas pamokos 

veiklos organizavimas, 

siekiant geresnių 

mokymosi rezultatų.  

1.8. Organizuojamų metodinių dienų/ 

valandų, mokymų bei kursų 

centro pedagogams aptarimas. 

S. Barčienė,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokinių 

atostogų 

metu / kitu 

suderintu 

laiku 

Vyks metodinių žinių 

sklaida, mokytojus 

pasieks metodikos 

naujovės, gerinančios 

ugdymo kokybę. 

1.9. Neformaliojo švietimo, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių, projektų pasiūlos 2021-

2022 m. m. aptarimas. 

Skyrių vedėjos 

J. Levickienė 

ir N.Narušytė 

ir metodinė 

taryba 

Gegužė Ugdymo kokybės 

gerinimas pagal mokinių 

poreikius ir galimybes, 

kryptingai renkantis 

dalykus, jų modulius. 

1.10. Organizuojamų dienų, skirtų 

kultūrinei, meninei, pažintinei, 

kūrybinei, sportinei, praktinei 

veiklai, plano aptarimas. 

Metodinė 

taryba 

Gegužė ir 

rugsėjis  

Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

numatant ir derinant 

bendras veiklas.  

1.11. Ilgalaikio centro projekto 

aptarimas ir jo koordinavimas. 

Metodinė 

taryba 

I pusmetis Planingas projektinės 

veiklos organizavimas 

bendruomenės telkimas. 

1.12. Bendruomenės (tėvų) dienos ir  

Gerumo dienos organizavimas bei 

vykdymas. 

Centro 

direktorė, 

metodinė 

taryba 

Gegužė ir 

gruodis  

Bendruomenės telkimas 

siekiant geresnių 

bendradarbiavimo 

įgūdžių. 

1.13. Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymo 2020-2021 

m. m. paraiškos aptarimas. 

Metodinė 

taryba  

Gegužė- 

birželis 

Tinkamas ugdymo 

proceso organizavimas ir 

geri rezultatai. 

1.14. Veiklos įsivertinimo anketų 

pildymas už 2020-2021 m. m. 

Skyrių vedėjos  

ir metodinė 

taryba 

Gegužė- 

birželis 

Pedagogai įsivertins 

savo kompetencijas. 

1.15. 2021-2023 m. m. ugdymo planų 

svarstymas, siūlymų teikimas. 

Metodinė 

taryba 

Birželis, 

liepa 

Planingas ugdomosios 

veiklos organizavimas. 

1.16. Bandomųjų brandos egzaminų, 

PUPP bei diagnostnių testų 

atlikimo organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 

J.Levickienė, 

Metodinė 

taryba 

Spalis / 

gruodis ir 

vasaris / 

gegužė 

Mokymo kokybės 

gerinimas, mokinių 

mokymosi pasiekimų 

lygio nustatymas. 

1.17. Metodinės tarybos 2021 m. 

veiklos plano įgyvendinimo 

analizė, prioritetų numatymas ir 

2022 m. plano sudarymas. 

S.Barčienė su 

metodinės 

tarybos nariais 

Lapkritis- 

gruodis 

Veiklos analizavimas, 

tikslingas metodinės 

veiklos organizavimas. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė   S. Barčienė 

  



HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai    

 Humanitarinių mokslų ir menų metodinės grupės 

susirinkimai. 

Po 1-2 

ketvirtyje 

V. Šlapšinskienė 

 Dalyvavimas pasitarimuose, susirinkimuose, 

darbo grupėse. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

2. Kvalifikacijos tobulinimas   

 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 

koferencijose, mokymuose ir jų sklaida.  

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Dalykinių ir metodinių seminarų organizavimas 

(pagal poreikį). 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

3. Atviros pamokos ir pranešimai   

 Atviros pamokos   

 Atviros  pamokos LKNUC svečiams, studentams 

ir kolegoms. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Integruotos pamokos   

 Integruota anglų kalbos-biologijos pamoka II 

gimnazijos klasėje “Healthy eating”. 

Sausis  J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 

 Integruotos lietuvių kalbos ir istorijos bei lietuvių 

kalbos ir dailės pamokos III gimnazijos klasėje 

,,Romantizmo kontekstas, pasaulėjauta ir 

estetika”. 

Vasaris V. Šlapšinskienė 

Ž. Bučius 

A. Vasiliauskienė 

 Integruotos pamokos (pagal mokomųjų dalykų 

planus/temas). 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Integruotos klasės vadovo ir socialinio pedagogo/ 

psichologo/biologijos/etikos sveikos gyvensenos, 

lytiškumo ir kitų prevencinių programų pamokos. 

Metų eigoje A. Aušiūrienė 

A. Jurelė 

J. Barisevičienė 

V. Šlapšinskienė 

 Stebėtos pamokos   

 Centro pedagogų pamokų, veiklos stebėjimas ir 

aptarimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Pranešimai   

 Paskaitų ir pranešimų skaitymas (pagal poreikį). Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

4. Kita veikla   

 Mokinių tėvų, mažesnę patirtį turinčių pedagogų 

konsultavimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Lietuvių kalbos mokytojų bendradarbiavimas su 

klausos ir tarties mokytojais: planų mokslo 

metams ir detaliųjų planų konkrečioms 

pamokoms suderinimas, dalinimasis mokomąja 

medžiaga. 

Metų eigoje Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

 Lietuvių kalbos metodinių kabinetų metodinės 

medžiagos atnaujinimas ir papildymas. 

Metų eigoje Visi lietuvių kalbos 

mokytojai 

 Geografijos kabineto metodinės medžiagos ir 

šalia kabineto esančio stendo atnaujinimas. 

Metų eigoje A. Aušiūrienė 



 Anglų kalbos kabineto metodinės medžiagos ir 

šalia kabineto esančio stendo atnaujinimas. 

Metų eigoje J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 

 Istorijos kabineto metodinės medžiagos ir šalia 

kabineto esančio stendo atnaujinimas. 

Metų eigoje Ž. Bučius 

 Vadovavimas studentų praktikai ar praktikos 

kuravimas (pagal poreikį). 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Dalyvavimas mokinių piešinių konkursuose, 

dailės olimpiadoje. 

Metų eigoje A. Vasiliauskienė 

 Bandomųjų egzaminų organizavimas. 2-3 kartai per 

metus 

Mokytojai, dirbantys 

IV gimnazijos 

klasėje 

 Bandomosios LGK įskaitos organizavimas. Sausis V. Ivanauskienė 

 Dalyvavimas LKNUC lietuvių gestų kalbos 

įskaitos vertinimo komisijoje. 

Gegužė V. Ivanauskienė 

R. Buikauskienė 

 Dalyvavimas LKNUC PUPP ir brandos egzaminų 

vertinimo komisijose. 

Gegužė-

birželis 

A.Vasiliauskienė, 

V. Šlapšinskienė, 

A. Jurelė 

 Dalyvavimas brandos egzaminų vertinimo 

komisijose (pagrindinėse ir pakartotinėse 

sesijose) Vilniaus mieste. 

Pirmas 

pusmetis 

Kviečiami mokytojai 

dalykininkai 

 Užsienio kalbos (anglų kalbos) pasiekimų lygio 

testų organizavimas. 

Balandis-

gegužė 

J.Naimavičiūtė- 

Skuolienė 

 Metodinės grupės dokumentų rengimas: mėnesio 

ataskaitų, metų ataskaitos, kitų metų veiklos 

plano ir kt. 

Metų eigoje V. Šlapšinskienė 

 Lietuvių kabos diagnostinių testų 6, 8 klasėse 

organizavimas. 

Gegužė  J. Karvelienė,  

L. Skrodenytė 

 Geografijos diagnostinių testų 6, 8 klasėse 

organizavimas. 

Gegužė A. Aušiūrienė 

 Istorijos diagnostinių testų 6, 8 klasėse 

organizavimas. 

Gegužė  Ž. Bučius 

 Centro viešinimo darbai. Metų eigoje V. Ivanauskienė 

 Programų / planų rašymas   

 Ilgalaikių (metų) planų rengimas. Rugpjūtis-

rugsėjis 

Metodinės grupės 

nariai 

 Įvairių dalykų pritaikytų ir individualizuotų 

programų, taip pat modulių, pasirenkamų dalykų 

ir neformaliojo švietimo programų rengimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Metodinė medžiaga   

 Kalbos sistemos užduočių rengimas ir kaupimas. Metų eigoje Visi lietuvių kalbos 

mokytojai 

 Didaktinės mokomosios medžiagos rengimas, 

kaupimas, sisteminimas ir naudojimas įvairių 

dalykų pamokose, užsiėmimuose. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Stendai   

 Įvairiatemiai stendai 3-iame LKNUC koridoriaus 

aukšte. 

Metų eigoje V. Ivanauskienė 

A. Aušiūrienė 

A. Vasiliauskienė 

J. Barisevičienė 

 Stendai istorijos ir anglų kalbos tematika 2-ajame 

LKNUC koridoriaus aukšte. 

Metų eigoje J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 



Ž. Bučius 

 Įvairiatemiai stendai 1-ojo ir 2-ojo aukštų foje. Metų eigoje A.Vasiliauskienė 

 Parodos   

 Įvairių dailės darbų parodos LKNUC ir Vilniaus 

mieste. 

Metų eigoje A.Vasiliauskienė 

 Paroda, skirta Šv. Velykoms. Balandis  A.Vasiliauskienė 

 Kalėdinių karpinių paroda-Centro langų 

puošimas. 

Gruodis  A.Vasiliauskienė 

5. Šventės, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

 Projektai   

 Tarptautinis eTwinning projektas “Together we 

are Europe!” 

 

Sausis-

rugpjūtis 

 

J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 

 

 

 

 

Dalyvavimas LKNUC bendruomenės 

trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Išvykos   

 Pažintinės ekskursijos. Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Edukacinės išvykos netradicinių pamokų metu Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Akcijos   

 Akcija Žemės dienai paminėti. Kovas A. Aušiūrienė 

 Dalyvavimas ,,Rotary“ klubo organizuojamame 

dailės darbų, kuriuos sukūrė vaikai su negalia, 

aukcione. 

Kovas  A. Vasiliauskienė 

 Dalyvavimas akcijos ,,Gelbėkim vaikus” 

Solidarumo bėgime LKNUC 

Spalis Metodinės grupės 

nariai 

 Renginiai   

 Dalyvavimas ,,Gerumo dienos” renginiuose 

LKNUC. 

Gruodis Metodinės grupės 

nariai 

 Dalyvavimas LKNUC renginiuose. Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Šventės    

 Aktų salės apipavidalinimas įvairioms šventėms 

ir renginiams, vyksiantiems LKNUC. 

Metų eigoje A.Vasiliauskienė 

 Šimtadienio šventės organizavimas. Sausis-vasaris A. Aušiūrienė 

 Dalyvavimas kalendorinėms šventėms paminėti 

skirtuose LKNUC renginiuose ir / ar šventėse. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Paskutinio skambučio šventės organizavimas. Gegužė A. Aušiūrienė 

V. Šlapšinskienė 

 Išleistuvių šventės organizavimas. Liepa V. Šlapšinskienė 

 

 
 

Metodinės grupės pirmininkė   V. Šlapšinskienė 

  



GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai    

 Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

susirinkimų organizavimas. 

Metų eigoje R.Nausėdienė 

 Dalyvavimas pasitarimuose, susirinkimuose, darbo 

grupėse. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Centro tarybos posėdžių organizavimas. Metų eigoje I. Šilaikienė 

 Metodinės tarybos susirinkimų organizavimas. Metų eigoje S. Barčienė 

2. Kvalifikacijos tobulinimas   

 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir 

jų sklaida. 

Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Dalyvavimas projekte „TĘSK“. Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G. Žukas, 

N. Narušytė 

3. Atviros pamokos ir pranešimai   

 Atviros pamokos   

 Atviros pamokos kolegoms, studentams ir LKNUC 

svečiams. 

Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Atvirų pamokų stebėjimas   

 LKNUC kolegų atvirų pamokų, veiklų stebėjimas ir 

aptarimas. 

Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Integruotos pamokos   

 Integruota matematikos- technologijų pamoka I gimn. 

kl. „Birių produktų svorio ir tūrio skaičiavimas“. 

Rugsėjo 

mėn. 

G. Eidėnienė, 

R.Nausėdienė 

 Integruota matematikos- biologijos pamoka III gimn. 

kl. „Statistikos žinių taikymas renkant ir apdorojant 

duomenis biologijos pamokose“. 

Rugsėjo 

mėn. 

G. Eidėnienė, 

I. Šilaikienė 

 Integruota biologijos- technologijų pamoka 7 kl. 

„Vitaminai“. 

Lapkričio 

mėn. 

S. Barčienė, 

R. Nausėdienė 

 Integruota biologijos- anglų kalbos pamoka IV kl. 

„Sveika gyvensena“. 

Lapkričio 

mėn. 

I. Šilaikienė,  

J. Naimavičiūtė- 

Skuolienė 

 Integruota matematikos- kūno kultūros pamoka 8 

kl.“Kelio formulės taikymas kūno kultūros 

pamokose“. 

Birželio 

mėn. 

G. Eidėnienė, 

D. Bieliauskienė 

 Pamokos netradicinėse erdvėse   

 Pamokų netradicinėse erdvėse vedimas. Metų eigoje  Visi metodinės 

grupės nariai 

4. Kita veikla   

 Mokinių tėvų, pedagogų konsultavimas, 

vadovavimas studentų praktikai  

  

 Mokinių tėvų, mažesnę patirtį turinčių pedagogų 

konsultavimas. 

Metų eigoje Paskirti metodinės 

grupės nariai 

 Vadovavimas studentų praktikai ar praktikos 

kuravimas (pagal poreikį). 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Programų/planų rašymas   

 Mokinių tėvų, mažesnę patirtį turinčių pedagogų 

konsultavimas. 

Metų eigoje Paskirti metodinės 

grupės nariai 



 Vadovavimas studentų praktikai ar praktikos 

kuravimas (pagal poreikį). 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Neformaliojo ugdymo programų rengimas. 

Pasirenkamųjų dalykų programų rengimas. Dalykų 

modulių programų rengimas. 

Gegužė, 

rugpjūtis 

Visi metodinės 

grupės nariai 

 Ilgalaikių planų rengimas. Rugpjūtis / 

rugsėjis 

Visi metodinės 

grupės nariai 

 Dalykų programų pritaikymas ir individualizuotų 

programų rengimas specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams. 

Rugsėjis Visi metodinės 

grupės nariai 

 Klasių bylų tvarkymas, pusmečių ataskaitų rengimas. Metų eigoje Klasių vadovai 

 Metodinė medžiaga   

 8 kl. biologijos pasiekimų patikrinimo užduočių 

rengimas 

I pusmetis I. Šilaikienė 

 Teminių užduočių 10 kl. kurso kartojimui rengimas Metų eigoje G. Eidėnienė 

 Matematikos vaizdo pamokų rengimas 5,6,7 kl. Metų eigoje J.Tenenytė 

 10 klasei biologijos užduočių rengimas 

gamtmoksliniam PUPP. 

I pusmetis S. Barčienė 

 Skaitmeninio turinio biologijos pamokoms rengimas. Metų eigoje S. Barčienė 

 Metodinės medžiagos rengimas, kaupimas, 

sisteminimas, peržiūra ir naujos medžiagos rengimas. 

Metų eigoje Visi metodinės 

grupės nariai 

 Parodos   

 
Įvairios technologijų darbų  parodos LKNUC ir 

Vilniaus mieste. 

Metų eigoje R. Nausėdienė, 

V. Burkauskas 

 Varžybos    

 

Mokinių dalyvavimas Tarptautinėse kurčiųjų 

varžybose, Lietuvos kurčiųjų čempionatuose, Baltijos 

šalių ir Lietuvos kurčiųjų mokinių žaidynėse. 

Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G. Žukas 

 
Centro varžybų, sporto švenčių, sveikatingumo dienų 

ir žaidimų popiečių organizavimas ir vedimas. 

Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G. Žukas 

 Stendai   

 
Sporto stendų atnaujinimas ir priežiūra. Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G. Žukas 

 
Stendų biologijos kabinete atnaujinimas ir priežiūra. Metų eigoje S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

 
Stendų informatikos kabinete atnaujinimas ir 

priežiūra. 

Metų eigoje J.Tenenytė 

 Straipsniai   

 
Straipsniai apie varžybas ir sporto šventes. Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G. Žukas 

 
Straipsniai apie vestus renginius, dalyvavimą juose 

(akcijas, šventes). 

Metų eigoje S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

 
Medžiagos apie pamokas netradicinėse erdvėse 

surinkimas, apdorojimas ir paruošimas publikavimui.  

Metų eigoje R. Nausėdienė 

 Centro puošimas, priežiūra ir kita veikla   

 
Sporto salės, turimo inventoriaus priežiūra, įsigijimas. Metų eigoje D. Bieliauskienė, 

G.Žukas 

 

Matematikos, informacinių technologijų kabinetų 

priežiūra, naujų metodinių priemonių kūrimas ir 

įsigijimas. 

Metų eigoje G. Eidėnienė, 

J.Tenenytė 



 
Technologijų kabinetų, keramikos kab., dirbtuvių 

priežiūra, priemonių kūrimas, įsigijimas. 

Metų eigoje R. Nausėdienė, 

V. Burkauskas 

 
Biologijos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių rengimas, įsigijimas. 

Metų eigoje S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

 
Chemijos, fizikos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių kūrimas ir įsigijimas. 

Metų eigoje N. Narušytė, 

A. Dzidolikaitė 

 Dalyvavimas VGK veikloje. Metų eigoje I. Šilaikienė 

 Mokinių konsultavimas, paruošimas technologijų 

egzaminui bei techninių užduočių rengimas. 

 Sausis- 

gegužė 

V. Burkauskas 

 Mokinių konsultavimas, ruošimas valstybiniam 

biologijos egzaminui. 

Metų eigoje  S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

 Mokinių konsultavimas, ruošimas valstybiniam 

informatikos egzaminui. 

Metų eigoje J.Tenenytė 

 Mokinių konsultavimas, ruošimas matematikos 

PUPP, brandos egzaminui, užduočių rengimas. 

I pusmetis G. Eidėnienė 

 Mokinių konsultavimas. Metų eigoje N.Narušytė, 

G. Eidėnienė, 

S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

 Mokinių rengimas konkursui „Olympis“. Metų eigoje S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 

5. Šventės, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės šventėms 

paminėti. 

Vasaris, 

kovas 

Visi metodinės 

grupės nariai. 

 Ilgalaikis projektas ekologine tema „Mums rūpi 

Žemė“. 

Balandis Visi metodinės 

grupės nariai. 

 Šeimos ir sporto diena. Gegužės 

mėn. 

D. Bieliauskienė, 

G.Žukas 

 
Kalendorinėms šventėms paminėti skirtų LKNUC 

renginių/ švenčių organizavimas ir / ar dalyvavimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Pažintinės ekskursijos. Metų eigoje Visi nariai 

 Projektas „Renkuosi krepšinio kamuolį“. Birželis D. Bieliauskienė, 

G.Žukas 

 Dalyvavimas tarptautiniame eTwinning projekte 

„Together we are Europe“ su 8 kl. mokiniais. 

Sausis- 

gegužė 

R. Nausėdienė 

 Akcija, skirta Žemės dienai paminėti. Kovas S. Barčienė, 

I. Šilaikienė, 

 Akcija ,,Mes rūšiuojame”. Metų eigoje S. Barčienė, 

I. Šilaikienė 
 
 

 

Metodinės grupės pirmininkė   R. Nausėdienė 

  



PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai   

 Metodinės grupės susirinkimai. Pagal poreikį 

metų eigoje 

U. Valickaitė 

 Metodinės grupės pusmečių veiklos aptarimas, 

metinio veiklos plano sudarymas. 

Gruodis, 

gegužė 

U. Valickaitė 

 

 Dalyvavimas pasitarimuose, susirinkimuose. Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

2. Kvalifikacijos tobulinimas   

 Kvalifikacijos tobulinimas (ne mažiau 3-5 dienas 

per metus) sklaidos bendruomenės nariams 

vykdymas. 

Nuolat metų 

eigoje 

Metodinės 

grupės nariai 

3. Atviros pamokos ir pranešimai   

 Atviros pamokos kolegoms, administracijai,  

šalies ir užsienio svečiams, studentams. 

Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

 Kolegų pamokų, veiklų stebėjimas ir aptarimas. Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

 Integruota muzikinės ritmikos ir lietuvių kalbos 

pamoka 1 klasėje. 

Vasaris  M. Pivoraitė 

U. Valickaitė 

4. Kita veikla   

 Programų/planų rašymas   

 Ilgalaikių ugdymo planų, individualių, 

individualizuotų, pritaikytų programų rašymas, 

svarstymas ir aprobavimas. 

Rugsėjis Metodinės 

grupės nariai 

 Mokinių tėvų, pedagogų konsultavimas, 

vadovavimas studentų praktikai 

  

 Vadovavimas studentų praktikoms. Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės 

grupės nariai 

 Metodinė medžiaga   

 Metodinių priemonių gaminimas, kaupimas ir 

sisteminimas. 

Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

 Parodos   

 Piešinių paroda „Mano mokytojas“. Spalis  M. Pivoraitė 

 
Darbelių iš rudens gėrybių paroda. Spalis Metodinės 

grupės nariai 

 
„Žibintų“ paroda. Gruodis  Metodinės 

grupės nariai 

 Stendai   

 
Rugsėjo 1-osios šventė. Aplinkos ir stendų 

apipavidalinimas. 

Rugpjūčio 

pabaiga 

Metodinės 

grupės nariai 

 
Kalėdų šventė. Stendų apipavidalinimas. Gruodis Metodinės 

grupės nariai 

 
Šv. Velykos. Stendų apipavidalinimas. Balandis Metodinės 

grupės nariai 



 Straipsniai   

 
Straipsnių internetinėje svetainėje 

www.deafcenter.lt publikavimas. 

Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

 Centro puošimas   

 
Kalėdų šventė: salės, koridorių puošimas. Gruodis  Metodinės 

grupės nariai 

 
Salės puošimas Šeimos šventei. Gegužė Metodinės 

grupės nariai 

 
III aukšto koridorių apipavidalinimas. Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės 

grupės nariai 

5. Šventės, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

 Šventės   

 „Velykų šventė“ pradinių klasių mokiniams Balandis Auklėtojos 

 „Šeimos dienos“ šventė. Gegužės U. Valickaitė 

 
„Rudenėlio šventė“. Spalis G. Vosylienė 

K. Zenevičienė 

 „Kalėdinė šventė (meninė programėlė)“. Gruodis U.Valickaitė   

 Renginiai   

 
„Kaziuko mugė“. Kovas Metodinės 

grupės nariai 

 Ketvirtokų išleistuvės. Gegužė L.Skrodenytė 

 Piknikas, skirtas Vaikų gynimo dieną paminėti. Birželio 1 d. R. Karlonaitė 

 

Kurčiųjų dienos minėjimas. Rugsėjis M. Pivoraitė 

R. Kaunelytė-

Songinė 

 
„Baltos Kalėdos“. Gruodis Metodinės 

grupės nariai 

    

 Išvykos   

 Pažintinės ekskursijos po Vilnių. Metų eigoje Metodinės 

grupės nariai 

 Edukacinės išvykos su kultūros pasu pradinių 

klasių mokiniams. 

Metų eigoje L. Skrodenytė 

 Projektai   

 Ilgalaikis projektas ekologine tema „Mums rūpi 

Žemė“. 

I pusmetis Metodinės 

grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė  U. Valickaitė 

  

http://www.deafcenter.lt/


IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai   

 Dalyvavimas metodinės grupės susirinkimuose. Pagal poreikį 

metų eigoje 

R. Saulėnienė 

 

 Dalyvavimas susirinkimuose, darbo grupėse. Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

2. Kvalifikacijos tobulinimas   

 Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose 

(ne mažiau 3-5 dienas per metus) ir sklaidos 

bendruomenės nariams vykdymas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

3. Atviros pamokos ir pranešimai   

 Atviros pamokos kolegoms, administracijai,  

šalies ir užsienio svečiams, studentams. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

4. Kita veikla   

 Programų/planų rašymas   

 Metinių  grupių veiklos planų ir individualių 

programų rašymas. 

Rugsėjis Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Mokinių tėvų, pedagogų konsultavimas, 

vadovavimas studentų praktikai 

  

 Vadovavimas studentų praktikoms. Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės grupės 

nariai 

 Metodinė medžiaga   

 Metodinių priemonių gaminimas, kaupimas ir 

sisteminimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Parodos   

 Bendra LKNUC ir l/d „Pušaitė“ piešinių paroda 

„Mano Lietuva“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės dienai paminėti. 

Vasaris – 

kovas 

J. Jurgilienė, 

A. Šantarė 

 Užgavėnių kaukių paroda. Vasaris  D. Baranauskienė, 

I. Tutkuvienė 

 Kūrybinių darbelių paroda „Įvairiaspalvės 

mozaikos”. 

Kovas  R.Zeifertaitė, 

A.Domarkienė, 

I.Raubaitė 

 Vaikų darbelių paroda „Velykų medis“. Balandis  G.Mykolaitytė, 

G. Vaičiulienė 

 
Rudens gėrybių paroda „Vasarėlė užaugino - 

rudenėlis sunokino“. 

Rugsėjis – 

spalis 

A. Šantarė 

 

Bendra LKNUC ir l/d „Pušaitė“ vaikų 

rekonstruotų statinių fotografijų paroda STEAM  

„Mažieji architektai“. 

Spalis – 

lapkritis 

D. Baranauskienė, 

I. Raubaitė 

 Stendai   

 
Rugsėjo 1-osios šventė. Aplinkos ir stendų 

apipavidalinimas. 

Rugpjūčio 

pabaiga 

Metodinės grupės 

nariai 

 Kalėdų šventė. Stendų apipavidalinimas. Gruodis Grupės nariai 

 Straipsniai   



 
Straipsnių internetinėje svetainėje 

www.deafcenter.lt publikavimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės 

nariai 

 Centro puošimas   

 
Kalėdų šventė: salės, koridorių puošimas. Gruodis  A. Šantarė, 

I. Raubaitė 

 
Ikimokyklinių grupių erdvių apipavidalinimas. Pagal poreikį 

metų eigoje 

A. Šantarė, 

I. Raubaitė 

5. Šventė, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

 „Šeimos diena“. Gegužė U.Valickaitė 

 
„Rudenėlio šventė“. Spalis  D. Baranauskienė, 

A. Šantarė 

 „Žibintų šventė“. Gruodis  J. Mockienė 

 
„Kalėdinė šventė (meninė programėlė)“. Gruodis U.Valickaitė, 

J. Mažeikienė 

 „Kaziuko mugė“. Kovo 4 d. A. Šantarė 

 
Bendras LKNUC ir l/d „Pušaitė“ renginys 

„Dovanoju draugui knygų skirtuką“. 

Kovas – 

balandis 

D. Jaroš, 

A. Šantarė 

 Paskaita – viktorina „Sveiki dantukai“. Kovas G. Kandratavičienė 

 Edukacinė valandėlė „Paukščiai šalia mūsų“. Kovas D. Baranauskienė 

 

Renginys ,,Aš mažasis atradėjas“. Balandis R.Zeifertaitė, 

A.Domarkienė, 

I.Raubaitė 

 

Priešmokyklinukų išleistuvės. Gegužė R. Saulėnienė, 

D. Baranauskienė, 

I. Tutkuvienė 

 
Bendras LKNUC ir l/d „Pušaitė“ sporto renginys 

„Sportas sveikata - visų nuotaika gera“. 

Gegužė  I. Ivoškienė, 

G. Šiurkienė 

 
Paskaita – viktorina „Esu saugus, kai žinau“. Lapkritis G.Kandratavičienė, 

I. Tutkuvienė 

 Edukacinė išvyka į V. Sirokomlės muziejų 

„Velykinis margutis“. 

Kovas  V. Tutinienė 

 Pažintinė išvyka į Pavilnio mini zoologijos sodą Gegužė  G. Mykolaitytė, 

D. Jaroš 

 Išvyka į „Žaislų muziejų“. Rugsėjis  J. Mockienė 

 Išvyka į Jaunųjų gamtininkų centrą. Spalis J. Mockienė 

 Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų projekte „Ikimokyklinukų žiemos 

Olimpiada 2021“. 

Sausis – 

vasaris 

I. Ivoškienė, 

G. Šiurkienė 

 Projektas „Miško takeliu“. Gegužė –

spalis  

D. Baranauskienė, 

A. Šantarė 

 Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės 

2021“. 

Gegužė I. Ivoškienė 

G. Šiurkienė 

 Dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Rieda ratai 

rateliukai“. 

Rugsėjis  I. Ivoškienė, 

G. Šiurkienė 

 

Metodinės grupės pirmininkė  R. Saulėnienė 

  

http://www.deafcenter.lt/


VYRESNIŲJŲ KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Data Atsakingi 

asmenys 

1. Susirinkimai, pasitarimai    

 

 

Veiklos plano derinimas ir tvirtinimas. Gruodis 

 

N. Narušytė, 

V.Gelašvili 

 Metodinės grupės susirinkimai. Kartą per 2 

mėnesius 

V.Gelašvili 

2. Kvalifikacijos tobulinimas   

 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

LKNUC, Vilniaus m. ir respublikoje. 

Metų eigoje Auklėtojai 

3. Atviros pamokos ir pranešimai    

 Atvirų popamokinių veiklų, klasių valandėlių 

organizavimas. 

Metų eigoje 

 

V. Gelašvili 

 

 Atvirų popamokinių veiklų, klasių valandėlių ir kitų 

renginių stebėjimas, aptarimas. 

Metų eigoje N. Narušytė, 

auklėtojai 

4. Kita veikla   

 2021-2022 m. m. popamokinės ugdomosios veiklos 

planų rengimas. 

Rugsėjis Auklėtojai 

 2022 m. metodinės grupės veiklos plano rengimas. Gruodis V. Gelašvili 

 Stendo mokyklos II a. rengimas. Kartą per 3 

mėnesius 

V. Gelašvili, 

R. Buikauskienė 

 Klasių stendų aktualia tematika rengimas. 

Metodinės medžiagos rengimas 

Nuolat Auklėtojai 

 Savitvarkos organizavimas ir mokinių darbinių 

įgūdžių ugdymas. 

Metų eigoje, 

kartą per savaitę 

R. Buikauskienė 

 

 Klasių, bendrabučio miegamųjų estetinis 

apipavidalinimas 

Metų eigoje Auklėtojai  

5. Šventės, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

 Šventės, skirtos tarptautinei kurčiųjų dienai, 

organizavimas. 

Rugsėjis R. Buikauskienė, 

A. Zabulionytė 

 Akcijos „Uždek Vėlinių žvakelę“ organizavimas. Spalis R. Buikauskienė, 

A. Zabulionytė 

 Žaidimų vakarų organizavimas. Kartą per 

mėnesį 

Auklėtojai 

 Akcija „Papuoškime mokyklą Šv. Kalėdoms“. Gruodis V. Gelašvili, 

auklėtojai 

 „Gerumo dienos“ renginio organizavimas. Gruodis N. Narušytė, 

V.Gelašvili 

 Akcijos „Darom“ organizavimas. Balandžis R. Buikauskienė, 

V. Gelašvili 

 Konkurso „Pareigingiausias kambario budėtojas“ 

organizavimas. 

Kartą per 

pusmetį 

R. Buikauskienė 

 Išvyka į Kauno IX fortą. II pusmetis V. Gelašvili 

 Išvyka į gyvūnų prieglaudą „Lesė“. I pusmetis A. Zabulionytė 

 Išvyka į Kairėnų botanikos sodą. II pusmetis R. Buikauskienė 

 

Metodinės grupės pirmininkė  V.Gelašvili 



ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai   

1.1. Dalyvavimas švietimo pagalbos 

specialistų metodinės grupės susirinkimuose. 

Metų eigoje 

pagal poreikį. 

R. Vyšniūnienė 

1.2. Dalyvavimas LKNUC susirinkimuose, 

pasitarimuose, posėdžiuose. 

Metų eigoje. Metodinės grupės 

nariai 

2. Kvalifikacijos tobulinimas, seminarų 

organizavimas 

  

2.1. Metodinės grupės narių kvalifikacijos tobulinimas 

seminaruose, konferencijose, paskaitose. Sklaida 

LKNUC bendruomenės nariams. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 3-5 

dienos per metus 

Metodinės grupės 

nariai 

2.2. Seminarų, mokymų organizavimas. 

Seminaras LKNUC „Logopedinio darbo patirtis, 

ugdant raidos sutrikimų turinčius vaikus“ 

(Vilniaus „Vilties“ spec. mokyklos-

daugiafunkcinio centro  specialistai) (Nuotoliniu 

būdu). 

Kovo mėn. D. Burkauskienė, 

R. Vyšniūnienė 

2.3. Seminarų, mokymų vedimas šalies švietimo 

pagalbos specialistams, tėvams. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 1. 

D. Burkauskienė 

2.4. Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės 

narių vizito organizavimas į Vilniaus Šilo 

specialiąją mokyklą. 

Rugsėjo mėn. L. Šližienė 

3. Atviros pamokos ir pranešimai   

3.1. Atvirų individualių tarties, kalbos ir klausos 

ugdymo užsiėmimų vedimas šalies ir LKNUC 

specialistams, mokytojams. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 3. 

Metodinės grupės 

nariai 

3.2. Surdopedagogų atvirų durų dienų 

organizavimas: dalijimasis gerąja darbo patirtimi. 

Lapkričio mėn. I. Bliakevičienė 

3.3. Atvirų individualių tarties, kalbos ir klausos 

ugdymo užsiėmimų stebėjimas, aptarimas. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 3 

užsiėmimai. 

Metodinės grupės 

nariai 

3.4. Pranešimų parengimas bendrojo ugdymo mokyklų 

švietimo pagalbos specialistams, tėvams, LKNUC 

bendruomenei. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 3 

pranešimai. 

Metodinės grupės 

nariai 

4. Kita veikla   

4.1. Programų / planų rašymas. Rugsėjo mėn. Metodinės grupės 



Individualių ugdymo programų parengimas. nariai 

4.2. Stendų parengimas. 

Stendų (t. p. ir video) rengimas LKNUC I-II a. 

koridoriuose. 

Metų eigoje kas 

mėnesį (10) 

R. Rusovičiūtė 

4.3. Straipsnių parengimas. 

Šalies visuomenės, LKNUC bendruomenės 

informavimas straipsniuose „Švietimo 

naujienose“, „Akiratyje“, LKNUC tinklapyje ir kt. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 

15 straipsnių. 

Metodinės grupės 

nariai 

4.4. Surdopedagoginis vertinimas. Metų eigoje. D. Burkauskienė 

5. Šventės, projektai, išvykos ir kiti renginiai   

5.1. LKNUC pedagogų grupinių susitikimų 

organizavimas ir vedimas: „Pedagogų emocinių 

kompetencijų plėtra (sąmoningumo stiprinimas)“. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 

8 susitikimai. 

E. Norvaišienė 

5.2. Veiklų ciklo 5-6 kl. mokinių socialinių-emocinių 

kompetencijų ugdymui organizavimas. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 

4 užsiėmimai. 

E. Norvaišienė 

5.3. Edukacinio šventinio renginio, skirto Šeimos 

dienai, švietimo pagalbos, vertinimo ir 

konsultavimo skyriaus ugdytiniams ir jų tėveliams 

organizavimas ir vedimas. 

Gegužės mėn. R. Vyšniūnienė, I. 

Bliakevičienė, A. 

Luckevič, V. 

Tutinienė, R. 

Saulėnienė L. 

Skrodenytė, U. 

Liachovič. 

5.4. Pažintinės ekskursijos/ išvykos organizavimas 

mokytojams Mokytojų dienos proga. 

Spalio mėn. R. Rusovičiūtė 

5.5. Edukacinio šventinio renginio „Kalėdų 

belaukiant“, švietimo pagalbos, vertinimo ir 

konsultavimo skyriaus ugdytiniams ir jų tėveliams 

organizavimas ir vedimas. 

Gruodžio mėn. R. Vyšniūnienė, I. 

Bliakevičienė, A. 

Luckevič, V. 

Tutinienė, R. 

Saulėnienė L. 

Skrodenytė, U. 

Liachovič. 

5.6. Projektai. 
Dalyvavimas eTwinning tarptautiniuose 

projektuose:  

 „Together we are Europe!“, 

 „Smart money“. 
Dalyvavimas kituose šalies bei LKNUC 

projektuose. 

 

Metų eigoje 
 

R. Rusovičiūtė 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė  R. Vyšniūnienė 


