
LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS 
 

Veiklos tikslas: 
 Sudaryti sąlygas nuolatiniam mokytojų bendrųjų kompetencijų augimui, bendradarbiavimui, 

siekiant ugdymo kokybės. 

Veiklos uždaviniai: 

1. Koordinuoti metodinių grupių veiklą bei ugdant nuostatą aktyviai ir atsakingai veikti centro 

bendruomenės gyvenime siekiant pažangos. 

2. Siekti ugdymo proceso pozityvių pokyčių, atsižvelgiant į centro veiklos prioritetus. 

3. Teikti metodinę pagalbą mokytojams, dalijantis gerąja pedagogine patirtimi bei tobulinti 

bendrąsias kompetencijas, skatinančias lyderystę.  
 

MOKYTOJŲ KOLEGIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 
 

Eil. 

Nr. 
Veikla Atsakingas Data Sėkmės kriterijai 

(laukiami rezultatai) 

1.1. Mokytojų kolegijos veiklos tikslo, 

uždavinių formulavimas bei plano 

sudarymas. bei veiklos planų 

aptarimas ir derinimas. 

Centro 

direktorė ir  

Mokytjų  

kolegija 

2022 m. 

gruodis 

ir 2023 m. 

sausis 

Tikslingas metodinės veiklos 

organizavimas. Pateikiami 

siūlymai dėl metodinės veikos 

2023 m. cntro veiklos planui. 

1.2. Bendro metodinės veiklos plano 

parengimas ir paskelbimas LKNUC 

tinklalapyje. 

Mokytojų 

kolegijos 

pirmininkė  

S. Barčienė 

2020 m. 

sausis 

Bendruomenės informavimas 

apie numatomas metodines 

veiklas. 

1.3. Mokytojų kolegijos susirinkimai. Mokytjų  

kolegijos 

pirmininkė 

Po 1-2 

ketvirtyje 

Planingas metodinės veiklos  

Organizavimas ir koordinavimas. 

1.4. Metodinių grupių susirinkimai. Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Po 1-2 

ketvirtyje 

Planingas metodinės veiklos  

organizavimas.  

1.5. Organizuojami  metodinio, dalykinio 

ir profesinio  bendradarbiavimo  

sklaidos renginiai: metodinės 

diskusijos, naujausios metodinės 

literatūros aptarimas, naujienų sklaida 

po seminarų, mokymų, stažuočių. 

Mokytjų  

kolegija 

3 kartus 

per metus 

Vyks metodinių žinių sklaida, 

mokytojus pasieks metodikos 

naujovės. Patirties sklaida  

ir naujovių paieška. 

1.6. Pamokų netradicinėse aplinkose veiklų 

koordinavimas. Netradicinių pamokų 

dienos tvarkaraščio parengimas ir 

koregavimas. 

Mokytjų  

kolegijos 

pirmininkė 

S. Barčienė 

Rugsėjis ir 

nuolat 1 

kartą per 

mėnesį 

Netradiciškas pamokos veiklos 

organizavimas, siekiant geresnių 

mokymosi rezultatų. Mokiniai 

bus įtraukti į jiems įdomią ir 

prasmingą veiklą. 

1.7. Neformaliojo švietimo būrelių, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių pasiūlos aptarimas. 

Mokytjų  

kolegija ir 

skyrių 

vedėjos 

Kovas - 

gegužė 

Ugdymo kokybės gerinimas 

pagal mokinių poreikius ir 

galimybes. Būsimieji III gimn. 

kl. mokiniai tikslingai rinksis 

dalykus, jų kursus, modulius. 

1.8. Mokytojo patirties įgyvendinant 

mokinio pažangos stebėjimą ir 

įsivertinimą pamokoje, sklaida 

metodinėse grupėse.  

Individualios mokinių pažangos 

stebėjimo tąsa.  

Mokytojų 

kolegija / 

mokytojų 

metodinių gr. 

pirmininkai 

Gegužė ir 

rugsėjis 

Glaudesnis ryšys tarp mokytojų ir 

mokinių, išryškinamos stipriosios 

bei silpnosios pusės. 

 



1.9. Vykdyti mokomųjų dalykų pam. 

stebėjimą, analizuoti pamokų kokybę: 

atvirų dalykų (kiekv. mokyt. po 1 

pam.) pamokų vedimo grafiko 

sudarymas.  

Sk. vedėja J. 

Levickienė, 

Mokytojų 

kolegija 

Visus 

metus 

Mokytojų dalykinių, 

pedagoginių, metodinių 

kompetencijų įvertinimas 

1.10. Integruotų ugdomųjų pamokų/veiklų 

(18) vykdymas. 

Sk. vedėja J. 

Levickienė, 

Mokytojų 

kolegija 

 Tarpdalykinės integracijos 

skatinimas. 

1.11. Svarbios informacijos viešinimas, 

persiuntimas per elektronines 

komunikavimo (ryšio) sistemas 

naudojant internetines talpyklas. 

Mokytojų 

kolegijos 

pirmininkė 

S. Barčienė 

Visus 

metus 

Vyks operatyvesnė ir 

efektyvesnė metodinių žinių 

sklaida – naujienos greičiau 

pasieks bendruomenės narius. 

1.12. Ilgalaikio centro projekto „Gyvenkime 

sveikiau“ aptarimas ir  koordinavimas. 

Mokytojų 

kolegija 

I pusmetis Planingas projektinės veiklos 

organizavimas bendruomenės 

narių telkimas. 

1.13. Atliktų diagnostinių testų 6 klasėms 

organizavimas ir rezultatų aptarimas 

bei atliktų standartizuotų testų 4,8 

klasėse rezultatų analizavimas. 

Mokytojų 

kolegija ir sk. 

vedėja J. 

Levickienė 

Balandis - 

birželis 

LKNUC mokinių mokymosi 

pasiekimų lygio nustatymas. 

1.14. 2023–2025 m. m. ugdymo plano 

svarstymas, siūlymų teikimas. 

Mokytojų 

kolegija 

Birželis Planingas ugdomosios veiklos 

organizavimas, mokymo 

kokybės gerinimas. 

1.15. Metodinės veiklos plano ir metodinių 

grupių narių sąrašų koregavimas. 

Mokytojų 

kolegijos 

pirmininkė 

Birželis ir 

rugsėjis 

Planingas metodinės veiklos 

organizavimas. 

1.16. Prevencinių ir kitų programų 

integracijos į ugdymo turinį būdų 

numatymas. 

Mokytojų 

kolegija ir  J. 

Levickienė 

Birželis ir 

rugsėjis 

Prevencinių programų 

integravimas į formalųjį ir 

neformalųjį ugdymo turinį. 

1.17. Brandos egzaminų, PUPP rezultatų 

aptarimas. 

Mokytojų 

kolegija, J. 

Levickienė 

Spalis Mokymo kokybės gerinimas. 

Pasiruošimo krypčių patikroms, 

egzaminams  numatymas. 

1.18. Metodinės tarybos 2023 m. veiklos 

plano įgyvendinimo analizė, prioritetų 

numatymas 2024 m. 

Mokytojų 

kolegija 

Lapkritis 

ir gruodis 

Metų veiklos analizavimas, 

numatant tobulintinas sritis. 

Dalijimasis gerąja patirtimi, 

bendradarbiavimas. 

1.19. Veiklos, skirtos kurti inovatyvią, 

atvirą, funkcionalią bei skaitmeninę 

ugdymo(si) aplinką, įsivertinimas.  

Centro 

direktorė, 

Mokytojų 

kolegija 

Lapkritis - 

gruodis 

Įsivertinta veikla apklausų metu 

leis sužinoti, kas yra veikloje 

tobulintina , padės planuojant 

2024 m. centro veiklas. 

1.20.  Dalyvavimas tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir centro renginiuose.  

MK ir 

metodinės 

grupės 

Per 

mokslo 

metus 

Stiprės centro bendruomenės 

bendradarbiavimas. 

 

1.21. Bendruomenės (tėvų) dienos ir  

Gerumo dienos organizavimas bei 

vykdymas. 

Skyrių 

vedėjos, 

Mokytojų 

kolegija   

Gegužė ir 

gruodis  

Bendruomenės telkimas siekiant 

geresnių bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių. 

1.22. Metodinės tarybos veiklos tikslo, 

uždavinių įgyvendinimo aptarimas.  
Metodinių grupių ataskaitų bendros 

suvestinės sudarymas. 

Mokytojų 

kolegijos 

pirmininkė 

Gruodis Tikslingas metodinės veiklos 

organizavimas. 

Mokytojų kolegijos pirmininkė S. Barčienė  



HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

Eil. 

Nr. 
Darbo 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, seminarų 

organizavimas 

    

  Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose, konferencijose, mokymuose ir jų 

sklaida.  

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Dalykinių ir metodinių seminarų organizavimas 

(pagal poreikį). 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

3. Atviros pamokos, užsiėmimai ir pranešimai     

  Atviros pamokos     

  Atviros  pamokos LKNUC svečiams, 

studentams ir kolegoms. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Integruotos pamokos     

  Integruotos pamokos (pagal mokomųjų dalykų 

planus / temas). 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Integruotos klasės vadovo ir socialinio 

pedagogo / psichologo / etikos sveikos 

gyvensenos, lytiškumo ir kitų prevencinių 

programų pamokos. 

Metų eigoje M.Pošiūtė-Žebelienė, V. 

Šlapšinskienė, J. 

Naimavičiūtė-Skuolienė 

  Integruotos biologijos ir užsienio kalbos 

pamokos ,,Sveika mityba“ 5 klasėje ir I 

gimnazijos klasėje. 

 1 pusmetis  J. Naimavičiūtė-

Skuolienė, S. Barčienė, I. 

Šilaikienė 

  Integruota geografijos ir užsienio kalbos 

pamoka 7 klasėje. 

 2 pusmetis  S. Barčienė 

J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 

  Integruota geografijos ir istorijos pamoka 6 

klasėje. 

 2 pusmetis  S. Barčienė, Ž. Bučius 

 Integruotos dailės ir lietuvių kalbos pamokos 

7/8 klasėje. 

1 pusmetis  A. Jurelė, A. 

Vasiliauskienė 

  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 Metų eigoje Visi lietuvių kalbos 



medžiagos atnaujinimas ir papildymas. mokytojai 

  Geografijos kabineto metodinės medžiagos ir 

šalia kabineto esančio stendo atnaujinimas. 

Metų eigoje S. Barčienė 

  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. 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. 

Gegužės 11 

d. 

V. Ivanauskienė 

  Dalyvavimas LKNUC PUPP ir brandos 

egzaminų vertinimo komisijose. 

Gegužė-

birželis 

A.Vasiliauskienė, V. 

Šlapšinskienė, A. Jurelė, 

M. Pošiūtė-Žebelienė 

  Dalyvavimas brandos egzaminų vertinimo 

komisijose (pagrindinėse ir pakartotinėse 

sesijose) Vilniaus mieste. 

Pirmas 

pusmetis 

Kviečiami mokytojai 

dalykininkai 

  Metodinės grupės dokumentų rengimas: 

mėnesio ataskaitų, metų ataskaitos, kitų metų 

veiklos plano ir kt. 

Metų eigoje V. Šlapšinskienė 

  Lietuvių kalbos diagnostinių testų 6 klasėje 

organizavimas. 

Gegužė  V. Šlapšinskienė 

 

 

  Geografijos diagnostinių testų 6 klasėje 

organizavimas. 

Gegužė S. Barčienė 

  Istorijos diagnostinių testų 6 klasėje 

organizavimas. 

Gegužė  Ž. Bučius 

  Meninio skaitymo gestų kalba konkurso 

organizavimas 

Pirmas 

pusmetis  

 V. Ivanauskienė 

  Dailės ir gestų kalbos dalykų mokinių darbų 

konkurso organizavimas. 

Pirmas 

pusmetis  

 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     

  Stendai istorijos ir anglų kalbos tematika 2-

ajame LKNUC koridoriaus aukšte. 

Metų eigoje J. Naimavičiūtė-

Skuolienė, Ž. Bučius 



  Įvairiatemiai stendai 1-ojo, 2-ojo ir 3-ojo aukštų 

foje. 

Metų eigoje A.Vasiliauskienė 

  Parodos     

  Įvairių dailės darbų parodos LKNUC ir 

Vilniaus mieste. 

Metų eigoje A.Vasiliauskienė 

5. Renginiai, projektai, išvykos, akcijos     

  Projektai     

  Dalyvavimas LKNUC ilgalaikiame projekte 

,,Gyvenkime sveikiau“. 

Sausis-

balandis 

Metodinės grupės nariai 

  

  

  

Dalyvavimas LKNUC bendruomenės 

trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

 Dalyvavimas Erasmus + projekte ,, Deaf Youth 

Filming Camp”. 

 

Kovas J. Naimavičiūtė-

Skuolienė 

  Ilgalaikio LKNUC projekto apie  kiną 

organizavimas. 

Antras 

pusmetis 

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 S. Barčienė 

  Dalyvavimas ,,Rotary“ klubo organizuojamame 

dailės darbų, kuriuos sukūrė vaikai su negalia, 

aukcione. 

Kovas  A. Vasiliauskienė 

  Dalyvavimas Solidarumo bėgimo renginyje. Spalis Metodinės grupės nariai 

  Renginiai     

  Dalyvavimas ,,Gerumo dienos” renginiuose 

LKNUC. 

Gruodis Metodinės grupės nariai 

  Dalyvavimas LKNUC renginiuose. Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Dalyvavimas Centro bendruomenės renginyje 

,,Patirkime judėjimo džiaugsmą kartu“. 

Gegužė  Metodinės grupės nariai 

 

  Dalyvavimas Šiaurės šalių literatūros savaitėje. Lapkritis  Metodinės grupės nariai 

  Šventės      

  Dalyvavimas kalendorinėms šventėms paminėti 

skirtuose LKNUC renginiuose / šventėse. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Šimtadienio šventės organizavimas.  Vasaris Metodinės grupės nariai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė V. Šlapšinskienė 

 

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS 
 

Eil. nr.  Darbo tema  Vykdymo 

laikas  

Atsakingas  

1.  Dokumentų rengimas       

  Klasių bylų tvarkymas, pusmečių ataskaitų 

rengimas.  

Metų eigoje  Klasių vadovai  

        



2.  Susirinkimai, pasitarimai       

  MK susirinkimai.  Metų eigoje  S. Barčienė,  

R.Nausėdienė  

  Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose.  

Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  Centro tarybos posėdžio organizavimas  Sausis  I. Šilaikienė  

  Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

susirinkimai.  

Pagal poreikį  R.Nausėdienė  

  Dalyvavimas pasitarimuose, susirinkimuose, 

darbo grupėse.  

Metų eigoje  Metodinės grupės nariai  

  Dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijos 

posėdžiuose  

Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  Dalyvavimas atestacinės komisijos posėdžiuose  Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  Klasės tėvų susirinkimų organizavimas  Metų eigoje  I. Šilaikienė  

3.  Kvalifikacijos tobulinimas, seminarų 

organizavimas  

    

  Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose ir jų sklaida.  

Metų eigoje  Visi metodinės grupės 

nariai  

4.  Atviros pamokos ir pranešimai      

  Atviros pamokos      

  Atviros pamokos kolegoms, studentams ir 

LKNUC svečiams, administracijai.  

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 gamta ir žmogus ir anglų kalbos 

pamoka 5 klasėje “Sveika mityba”   

Sausis  I. Šilaikienė  

  Pamokos netradicinėse erdvėse      

  Pamokų netradicinėse erdvėse vedimas.  Metų eigoje 

(pagal planą)  

Visi metodinės grupės 

nariai  

5.  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  Paskirti metodinės grupės 

nariai  

6.  Kita veikla      

  Programų/planų rašymas      

  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  

  Metodinė medžiaga      

  Skaitmeninės biologijos paveikslų bibliotekos 

rengimas.  

Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  Metodinės medžiagos rengimas, kaupimas, 

sisteminimas, peržiūra ir naujos medžiagos 

Metų eigoje  Visi metodinės grupės 

nariai  



rengimas.  

  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  

  Straipsniai      

  
Straipsniai svetainėse (pav., www.deafcenter.lt), 

tinklaraščiuose  

    

  
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 priežiūra (kabinetai, priemonės ir t.t.)      

  
Sporto salės, turimo inventoriaus priežiūra ir 

naujo įsigijimas.  

Metų eigoje  D. Bieliauskienė,  

G.Žukas  

  
Matematikos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių kūrimas ir įsigijimas.  

Metų eigoje  G. Eidėnienė  

  
Technologijų bei keramikos kab. priežiūra, 

metodinių priemonių kūrimas, įsigijimas.  

Metų eigoje  R. Nausėdienė  

  
Technologijų kabineto ir dirbtuvių priežiūra, 

metodinių priemonių kūrimas, įsigijimas.  

Metų eigoje  V. Burkauskas  

  
Biologijos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių rengimas, įsigijimas.  

Metų eigoje  S. Barčienė,  

I. Šilaikienė  

  
Chemijos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių kūrimas ir įsigijimas.  

Metų eigoje  N. Narušytė  

  
Fizikos kabineto priežiūra, naujų metodinių 

priemonių kūrimas ir įsigijimas.  

Metų eigoje  A. Dzidolikaitė  

  

Matematikos ir informacinių technologijų 

kabineto priežiūra, naujų metodinių priemonių 

kūrimas ir įsigijimas.  

Metų eigoje  J.Tenenytė  

  Kita veikla      

  Dalyvavimas atestacinės komisijos veikloje.  Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  
Dalyvavimas direktorės įsakymu patvirtintų 

grupių veikloje.  

Metų eigoje  S. Barčienė,  

I. Šilaikienė  

  Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje.  Metų eigoje  I. Šilaikienė  

  Mokinių konsultavimas, paruošimas technologijų 

egzaminui bei techninių užduočių rengimas.  

 Sausis- gegužė  V. Burkauskas  

  Mokinių konsultavimas, ruošimas matematikos 

valstybiniam egzaminui,  bandomųjų užduočių 

Sausis- gegužė  

  

G.Eidėnienė  

http://www.deafcenter.lt/


rengimas.  

  Mokinių konsultavimas.  Metų eigoje  N. Narušytė,   

I. Šilaikienė,  

G. Eidėnienė  

  Bandomųjų užduočių rengimas, mokinių 

paruošimas PUPP.  

  

Sausis- gegužė  

  

G.Eidėnienė  

  Individualių gestų kalbos pamokų lankymas  Metų eigoje  N. Narušytė  

R. Nausėdienė  

V. Burkauskas  

G.Eidėnienė  

  

7.  Renginiai, projektai, išvykos      

  Renginiai      

  Baigiamasis ilgalaikio LKNUC projekto 

„Gyvenkime sveikiau“ renginys  

Balandžio 27 d.  Metodinės grupės nariai  

  Paskaitų projekto “Gyvenkime sveikiau” 

dalyviams organizavimas.  

Sausis-balandis  I. Šilaikienė,   

S. Barčienė  

        

  Šventės      

  

Kalendorinėms šventėms paminėti skirtų 

LKNUC renginių/ švenčių organizavimas ir / ar 

dalyvavimas juose  

Metų eigoje  Metodinės grupės nariai  

        

  Išvykos       

  Pažintinės ekskursijos.  Metų eigoje  Metodinės grupės nariai  

  Projektai      

  Ilgalaikio LKNUC projekto „Gyvenkime 

sveikiau“ planavimas, veiklų organizavimas ir 

koordinavimas.  

Sausis- balandis  R. Nausėdienė,  

I. Šilaikienė,  

S. Barčienė  

  Dalyvavimas ilgalaikio LKNUC projekto 

„Gyvenkime sveikiau“ veiklose.  

Sausis- balandis  Visi metodinės grupės 

nariai  

  Dalyvavimas Respublikinio projekto 

“Ritmuojame ir kuriame kartu” tęstinėse 

veiklose  

Sausis-gruodis   I. Šilaikienė  

R. Nausėdienė  

  Centro bendruomenės projekto ,,Patirkime 

judėjimo džiaugsmą kartu“ organizavimas.   

Gegužė  D. Bieliauskienė  

G. Žukas  

  Akcijos      

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

I. Šilaikienė  

  Akcija ,,Mes rūšiuojame”.  Metų eigoje  I. Šilaikienė,   

N. Narušytė  
 

Metodinės grupės pirmininkė R. Nausėdienė 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

2023 METAMS 

Eil. 

Nr. 

Darbo tema Vykdymo 

laikas 

Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai  

 

 

 Dalyvavimas metodinės grupės 

susirinkimuose. 

Pagal poreikį 

metų eigoje 

R. Saulėnienė 

 



 Dalyvavimas susirinkimuose. Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

2. Kvalifikacijos tobulinimas, seminarų 

organizavimas 

 

 

 

 

 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. 

Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės grupės nariai 

4. Kita veikla   

 Programų/planų rašymas   

 Metinių grupių veiklos planų ir individualių 

programų rašymas. 

Rugsėjis Metodinės grupės nariai 

 Metodinė medžiaga   

 Metodinių priemonių gaminimas, kaupimas ir 

sisteminimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

 Parodos   

 Paroda „Vilniui 700 metų“. Sausis A. Šantarė 

 Vaikų piešinių paroda „Mano Lietuva“. Vasaris  O. Smirnova, R. 

Jurgilienė. 

 Paroda Motinos dienai „Gėlės mamai“. Balandis J. Mockienė, D. 

Baranauskienė. 

 Paroda Tėvo dienai „Atvirutė tėčiui“. Gegužė –

birželis 

R. Jurgilienė, O. 

Smirnova. 

 Paroda „Rudens puokštė mokytojai“. Spalis  D. Baranauskienė, J. 

Mockienė. 

 
Stendai   

 
Kalėdų šventė. Stendų apipavidalinimas. Gruodis Metodinės grupės nariai 

 
Straipsniai   

 

Straipsnių internetinėje svetainėje 

www.deafcenter.lt publikavimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

 Centro puošimas   

 
Ikimokyklinių grupių erdvių puošimas.  Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės grupės nariai 

5. Renginiai, projektai, išvykos   

 
Šventės   

 

Užgavėnių šventė  ,,Susitikime prie Morės“. Vasario 21 

d. 

D. Baranauskienė, A. 

Šantarė, A. Domarkienė, 

I. Raubaitė. 

 

Šventė „Velykų kiškučio linksmybės“. Balandis  D.Jaroš,  V.Žymantė, R. 

Bartusevičienė. 

 

Rudenėlio šventė. Rugsėjis  R.Bartusevičienė, G. 

Kandratavičienė. 

 
„Kalėdinė šventė (meninė programėlė)“. Gruodis R. Ahmed 

 
Renginiai   

 
Filmų popietė „Tarp šviečiančių žvaigždžių“. Sausis  G.Misienė, I.Raubaitė, 

A.Domarkienė. 

 

Edukacinė veikla su ikimokyklinių grupių 

vaikais ir 7/8 klasių mokiniais, LKNUC 

bibliotekoje. 

Vasaris  I. Masevičė, D. 

Baranauskienė. 

about:blank


 

Renginys „Kaziuko mugės dirbtuvės“. Kovas  J. Dautartienė, R. 

Saulėnienė. 

 
Renginys „Mano sveiki dantukai“. Balandis  O. Smirnova, R. 

Jurgilienė. 

 
Sporto renginys „Bėk greičiau, mesk taikliau“. Gegužė  I. Ivoškienė, G. 

Šiurkienė. 

 

Priešmokyklinukų išleistuvės. Gegužė O. Smirnova, G. 

Šiurkienė, R. 

Saulėnienė. 

 
Rytmetis „Bėga šilta vasarėlė“. Birželis  D. Baranauskienė, J. 

Mockienė. 

 
Renginys „Papuoškime eglutę“. Gruodis  I.Raubaitė, 

A.Domarkienė. 

 Išvykos   

 Išvyka į Geležinkelių muziejų. Vasaris J. Dautartienė 

 Išvyka į M. Mažvydo biblioteką. Kovas  R. Saulėnienė, A. 

Šantarė. 

 Edukacinė išvyka į V. Sirokomlės muziejų.  Balandis  V. Tutinienė, J. 

Mockienė. 

 Pažintinė išvyka į paštą ,,Laiško kelionė“. Balandis  G. Misienė, G. 

Šiurkienė. 

 Išvyka į gaisrinę. Gegužė  O. Smirnova, R. 

Jurgilienė. 

 Išvyka į Kairėnų botanikos sodą. Birželis  R. Saulėnienė, A. 

Šantarė. 

 Projektai   

 Dalyvavimas ilgalaikiame projekte 

„Gyvenkime sveikiau“. 

Sausis – 

balandis 

Metodinės grupės nariai 

 Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynes – 

2023“. 

Sausis – 

birželis 

I. Ivoškienė, G. 

Šiurkienė 

 Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos projekte „Futboliukas – 2023“.   

Sausis – 

gegužė 

I. Ivoškienė, G. 

Šiurkienė 

 Gamtamokslinis projektas -„ Miško takeliu“. Gegužė – 

birželis 

D. Baranauskienė, A. 

Šantarė. 

 Akcijos   

 Dalyvavimas respublikinėje akcijoje „Rieda 

ratai rateliukai“. 

Rugsėjis  I. Ivoškienė, G. 

Šiurkienė 

 Dalyvavimas Tolerancijos dienos minėjimo 

akcijoje. 

Lapkritis  D. Baranauskienė,  

A. Šantarė. 
 

Metodinės grupės pirmininkė R. Saulėnienė 

 

 

PRADINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR VYRESNIŲJŲ KLASIŲAUKLĖTOJŲ   

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS 
Eil. 

Nr. 

Darbo tema Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Susirinkimai, pasitarimai    

 Metodinės grupės susirinkimai. Pagal poreikį 

metų eigoje 

R. Kaunelytė-Songinė 

 Metodinės grupės pusmečių veiklos Sausis, gegužė R. Kaunelytė-Songinė 



aptarimas, metinio veiklos plano sudarymas. 

 Dalyvavimas pasitarimuose, susirinkimuose. Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

    

2. Kvalifikacijos tobulinimas, seminarų 

organizavimas 

    

 Kvalifikacijos tobulinimas (ne mažiau 3-5 

dienas per metus) 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 

 Kolegų pamokų, veiklų stebėjimas ir 

aptarimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

 Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka 

parengiamojoje klasėje. 

Metų eigoje L.Skrodenytė 

  Integruota pasaulio pažinimo ir dailės 

pamoka 1 klasėje. 

Metų eigoje R.Kaunelytė-Songinė 

 Integruota lietuvių kalbos ir gestų kalbos 

pamoka 1 klasėje 

Metų eigoje R.Kaunelytė-Songinė 

  Integruota lietuvių kalbos ir gestų kalbos 

pamoka 2 klasėje. 

Metų eigoje A.Jurelė 

 Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka 2 

klasėje. 

Metų eigoje A.Jurelė 

  Integruota matematikos ir dailės  pamoka 3  

klasėje. 

Metų eigoje O.Smirnova 

 Integruota pasaulio pažinimo  ir gestų kalbos 

pamoka 4  klasėje. 

Metų eigoje M.Pivoraitė 

    

4. Mokinių tėvų, pedagogų konsultavimas, 

vadovavimas studentų praktikai 

    

  Vadovavimas studentų praktikoms. Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės grupės nariai 

5. Kita veikla   

 Programų/planų rašymas   

 Ilgalaikių ugdymo planų, individualių, 

individualizuotų, pritaikytų programų 

rašymas, svarstymas ir aprobavimas. 

Rugsėjis Metodinės grupės nariai 

 Metodinė medžiaga   

 Metodinių priemonių gaminimas, kaupimas 

ir sisteminimas. 

Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

 Parodos   

 Piešinių paroda „Mano mokytojas“. Spalis  Metodinės grupės nariai 

 „Žibintų“ paroda Gruodis Metodinės grupės nariai 

 Velykos Balandis Metodinės grupės nariai 

 Užgavėnių kaukių paroda Vasaris Metodinės grupės nariai 

 Mamos dienos paroda Gegužė Metodinės grupės nariai 

 Stendai   

 Rugsėjo 1-osios šventė. Aplinkos ir stendų Rugpjūčio Metodinės grupės nariai 



apipavidalinimas. pabaiga 

 Kalėdų šventė. Stendų apipavidalinimas. Gruodis Metodinės grupės nariai 

  
Lietuvos Nepriklausomybės dienos.  Stendų 

apipavidalinimas. 

Vasaris, kovas 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 

  
III aukšto koridorių apipavidalinimas. Pagal poreikį 

metų eigoje 

Metodinės grupės nariai 

6. Renginiai, projektai, išvykos   

 Šventės   

 Atvelykio šventė Balandis Metodinės grupės nariai 

  Helovino šventė Spalis Metodinės grupės nariai 

 „Kalėdinė šventė (meninė programėlė)“ Gruodis Metodinės grupės nariai 

 Renginiai   

 „Kaziuko mugė“ Kovas Metodinės grupės nariai 

 Ketvirtokų išleistuvės Gegužė M.Pivoraitė 

 Vaikų gynimo dienos minėjimas Birželio 1 d. Metodinės grupės nariai 

 Kurčiųjų dienos minėjimas. Rugsėjis Metodinės grupės nariai 

 Tolerancijos diena Lapkritis Metodinės grupės nariai 

  Pasaulinė Dauno sindromo diena „Saulės 

vaikai“ 

Kovas Metodinės grupės nariai 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  diena Kovas Metodinės grupės nariai 

 Išvykos   

 Pažintinės ekskursijos. Metų eigoje Metodinės grupės nariai 

  Edukacinės išvykos su kultūros pasu 

pradinių klasių mokiniams. 

Metų eigoje L. Skrodenytė 

 Projektai   

  Dienos stovykla  Birželis  Metodinės grupės 

nariai 

  

                                                         Metodinės grupės pirmininkė Rasa Kaunelytė-Songinė 

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS GRUPĖS 
VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS 

Eil. 

Nr. 

Veiklos tema Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Dokumentų rengimas   

1.1. Vaikų ir mokinių, turinčių klausos sutrikimų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas. 

Metų eigoje. D. Burkauskienė 

2. Susirinkimai, pasitarimai   

2.1. Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės 

susirinkimų organizavimas 

Metų eigoje, kas 2 

mėnesius 

R. Vyšniūnienė 

2.2. Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavomas. Metų eigoje, kas 2 

mėnesius 

L. Šližienė 

http://www.deafcenter.lt/


3. Kvalifikacijos tobulinimas, seminarų organizavimas   

3.1. Metodinės grupės narių kvalifikacijos tobulinimas 

seminaruose, konferencijose, paskaitose. Sklaida 

LKNUC bendruomenės nariams 

Metų eigoje, 

kiekvienas narys - 

ne mažiau, kaip 3 

dienas per metus 

Metodinės gr. 

nariai 

 

3.2. Seminarų, mokymų vedimas šalies švietimo 

pagalbos specialistams, tėvams 

Seminarų, 

mokymų vedimas 

šalies švietimo 

pagalbos 

specialistams, 

tėvams 

D. Burkauskienė 

3.3. Edukologo paskaitos,,Vaikų ankstyvosios emocinės 

reguliacijos formavimasis žaidybinėje veikloje” 
organizavimas švietimo pagalbos specialistų 

metodinės grupės nariams  

Spalio mėn., 

LKNUC 

R. Vyšniūnienė 

3.4. Muzikos terapeutės paskaitos ,,Muzikos terapija 

vaikams su klausos sutrikimais”organizavimas 

LKNUC 

Kovo mėn. R. Vyšniūnienė 

3.5. Paskaitos ,,PECS metodika” organizavimas ir 

vedimas 

Lapkričio mėn. L. Šližienė 

3.6. Paskaitos ,,Sensorinė integracija” vedimas Balandžio mėn. E. Norvaišienė 

4. Atviros pamokos ir pranešimai   

4.1. Atvirų individualių tarties, kalbos mokymo ir 

klausos lavinimo pratybų vedimas šalies ir LKNUC 

švietimo pagalbos specialistams, mokytojams. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 6 

pratybos iš viso. 

Surdopedagogai 

4.2. Surdopedagogų gerosios patirties 

savaitės ,Edukacinės patirties bankas” organizavimas 

Vasario mėn. I. Bliakevičienė 

4.3. Pranešimų rengimas bendrojo ugdymo mokyklų 

švietimo pagalbos specialistams, tėvams, LKNUC 

bendruomenei. 

Metų eigoje, ne 

mažiau, kaip 3 

pranešimai iš viso. 

Metodinės grupės 

nariai 

5. Kita veikla   

5.1. Stendų parengimas. 

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

a. koridoriuose. 

Metų eigoje kas 

mėnesį (viso 18) 

R. Rusovičiūtė 

5.2. Straipsnių parengimas. 

Šalies visuomenės, LKNUC bendruomenės 

informavimas straipsniuose „Švietimo naujienose“, 

„Akiratyje“, LKNUC tinklapyje ir kt. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 15 

straipsnių. 

R. Rusovičiūtė 

6. Renginiai, projektai, išvykos   

6.1. LKNUC pedagogų grupinių susitikimų 

organizavimas ir vedimas: „Pedagogų emocinių 

kompetencijų plėtra (sąmoningumo stiprinimas)“. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 6 

susitikimai. 

E. Norvaišienė 

6.2. Veiklų ciklų ikimokyklinio amžiaus ir 6-7 kl. 

mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui 

organizavimas. 

Metų eigoje, 

ne mažiau, kaip 6 

užsiėmimai. 

E. Norvaišienė 

6.3. Veiklų ciklų ikimokyklinio amžiaus ir 6-7 kl. 

mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui 

Gegužės mėn. E. Norvaišienė 



organizavimas. 

6.4. Edukacinio šventinio renginio „Kalėdų 

belaukiant“ švietimo pagalbos, vertinimo ir 

konsultavimo skyriaus ugdytiniams ir jų tėveliams 

organizavimas ir vedimas. 

Gruodžio mėn. R. Vyšniūnienė, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

6.5. Projektai. Dalyvavimas Erasmus+ projekte „MAKE 

IT WORK: supporting D/deaf young people into 

work”;Erasmus+ projekte Deaf Youth Filmmaking 

Camp; Tarpinstituciniame (ilgalaikiame) projekte 

„Padėkime vieni kitiems“. Dalyvavimas kituose 

šalies bei LKNUC projektuose. 

Metų eigoje R. Rusovičiūtė 

6.6. Akcijos. Organizavimas LKNUC mokiniams akcijų, 

skatinančių pilietiškumą, bendradarbiavimą, naujos 

informacijos sklaidą: „Atmintis gyva – nes 

liudija“(01 mėn.), „Mėnuo be patyčių“ (03 mėn.), 

„Atšvaitas mane saugo“ (09 mėn.), „Solidarumo 

bėgimas“(10 mėn.), ,, Uždek Vėlinių  žvakelę “(10 

mėn.), ,, Darom“. Dalyvavimas kitose VO, NVO 

siūlomose akcijose. 

Metų eigoje R. Rusovičiūtė 

6.7. Prevencinių pamokų vedimas. 

1. „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas (pareng. 

– 4, 5 – 8 klasių mokiniai) Prevencinės programos: 

„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikime 

kartu“; 

 2. Gyvenimo įgūdžių, socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymas (5 – 8 klasių, I – IV gimn. klasių 

mokiniai),Prevencinės programos: „Gyvenimo 

įgūdžių ugdymas“, „Tiltai“; 

3. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 

(pareng. – 4, 5 – 8 klasių, I – IV gimn. klasių 

mokiniai).Prevencinė programa: „Savu keliu”; 

4. Socialinių įgūdžių ugdymas. Asmens higienos 

pamokėlių ciklas: „Pradinuko higiena“; „Švarios 

rankytės“; „Dantukų higiena“; „Dienos rėžimas“; 

„Sveikas maistas“ (pareng. klasės mokiniai;) 

5. „Saugaus eismo ABC“ (pareng. – 4 kl.); 

6. „Mokinio teisės, pareigos, atsakomybė“ (5-8; I-IV 

gimn. klasių mokiniai) 

7. „Mokiniai, patyčios ir internetas: kas už ką 

atsakingas?(5 – 8 klasių mokiniai) 

Ekskursijų/ išvykų organizavimas. 

Ekskursija į Vilniaus m. 2-ąjį policijos komisariatą (5 

klasės mokiniai) 

Kitų kultūrinių, meninių pažintinių ekskursijų/išvykų 

mokiniams. Pažintinės ekskursijos/ išvykos 

mokytojams organizavimas Mokytojų dienos proga. 

Mokslo metų 

eigoje, 

integruojant į 

klasių valandėles 
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Ne mažiau 3 per 
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Spalis 

R. Rusovičiūtė 

E. Norvaišienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Rusovičiūtė 
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