
                                  2022 metų socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 

2021  metų socialinių mokslų ir dorinio ugdymo grupės veiklos plano analizė 

 

1. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei ir vertybinei ūgčiai ir visavertei savirealizacijai. 

Analizuojant 2021 m. socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklą, nustatyta, kad planas įgyvendintas. Metodinės grupės 

mokytojai derino ilgalaikius planus, gilino tarpdalykinius ryšius ir integraciją. Dalinosi patirtimi, kaip kokybiškai ir šiuolaikiškai organizuoti 

ugdymą, siekiant kiekvieno mokinio akademinės ir vertybinės ūgties, kad jaunas  žmogus galėtų siekti visavertės savirealizacijos. Mokytojai 

bendradarbiavo lankydamiesi kolegų pamokose, dalindamiesi pedagogine patirtimi, organizuodami įvairius gimnazijos renginius. Aktyviai 

dalyvavo rajono metodinių grupių veikloje,  mokytojai skaitė pranešimus, analizavo istorijos ir geografijos brandos egzaminų rezultatus, 

dalinosi pedagogine patirtimi grįžę iš seminarų. 

 

2. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi inovatyvių metodų taikymo srityje. 

 

 Daug dėmesio skyrėme renginių vedimui, valstybinių švenčių paminėjimui. Šiemet intensyviai dirbta su gabiais mokiniais, organizavome ir 

dalyvavome mokyklinėse, rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose, taip pat organizuojamose įvairiose akcijose, MMB mugėse. Sėkmė lydėjo 

rajoninio turo olimpiadose. Sėkmingai dalyvauta respublikinėje geografijos, geomokslų ir ekonomikos olimpiadose. Sėkmė lydėjo ir 

pasauliniuose konkursuose.   Metodinės grupės nariai dirba nacionaliniame egzaminų centre vertintojais, rengia užduotis gimnazijos ir rajono 

istorijos olimpiadoms. Ypač daug vyko renginių ir integruotų pamokų karjeros planavimo temomis. Mokytojai  aktyviai dalyvavo intervizijų 

grupėse, stebėjo kolegų pamokas, aptarė jas, sėmėsi patirties, kad galėtų efektyviai tai pritaikyti savo pamokose. 

Išvados: 

1. 2021 m. metodinės grupės veiklos plano tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti. 

2. Didesnį dėmesį skirti kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymo organizavimui siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

3. Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas ir mokinių motyvavimą dalyvauti olimpiadose ir konkursuose. 

4. Tęsti kolegialius ryšius tarp dalykų mokytojų ir IT atnaujinimą kabinetuose. 

5. Aktyvinti sklaidą grįžus iš respublikinių seminarų. 

6.  Toliau efektyviai tęsti mokytojų kolegialų mokymąsi. 

 

  



2022 metų socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos tikslas ir uždaviniai 

Tikslas: Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką, užtikrinančią kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.   

7. Kokybės rodiklis: Metodinės grupės veiklos planus, tikslus ir uždavinius stengsimės įgyvendinti. Didelį dėmesį skirsime kokybiškam ir 

šiuolaikiškam ugdymo organizavimui siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Tobulinsime bendradarbiavimą su tėvais formas ir mokinių 

motyvavimą dalyvauti olimpiadose ir konkursuose. Dalyvausime ir rengsime įvairius renginius,  konkursus ir išvykas. 

 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinti metodinę veiklą, diegiant savivaldų 

mokymąsi pamokoje / veikloje.  

Eil.nr.                                 Veikla Data Atsakingas 

1. Metodinėje grupėje aptarta ir įsivertinta 2021 m. metinė veikla. Gruodis I. Tiškienė 

2. 2022 metų metodinės grupės veiklos planavimas. Sausio mėn. I. Tiškienė 

3. Mokymosi aktualijos ruošiantis 2022 m. brandos egzaminams. Bandomųjų 

egzaminų organizavimas ir rezultatų aptarimas. 

Sausio- vasario 

mėn. 

Istorijos ir geografijos 

mokytojai 

4. Metodinis pasitarimas – gerosios patirties sklaida. ,,Sudarymas optimalių 

sąlygų kiekvieno mokinio visapusiškai ūgčiai ir savirealizacijai socialinių 

mokslų ir dorinio ugdymo pamokose“ 

Kovo mėn. I. Tiškienė 

5. Metodinis pasitarimas-namų darbų skirimas ir vertinimo suvienodinimas. Balandžio mėn. I.Tiškienė 

6. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo Tvarkos koregavimas. Birželio mėn.  I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai   



7. 

 

Ugdymo turinio suderinimo ir integravimo galimybių aptarimas. Birželio mėn. Istorijos geografijos , 

pilietinio ugdymo , 

dorinio ugdymo mokytojai 

8. Pagal galimybes organizuoti paskaitas ir susitikimus su istoriją arba geografiją 

studijuojančiais gimnazijos absolventais. 

Per mokslo metus  I.Tiškienė ir istorijos , 

geografijos mokytojai 

9. 

 

Dalyvavimas gimnazistų mokymosi pagalbos teikime progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų žemesnių klasių mokiniams. Savaitgalio užsiėmimai 

,,Mokinys mokiniui“ 

Per mokslo metus I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

10. Pirmokų adaptacija. Sėkmingas naujokas. Rugsėjo- spalio 

mėn 

 J. Pivariūnienė ir dorinio 

ugdymo mokytojai 

11. 

 

,,Pamokos efektyvinimas, planavimas, organizavimas“. Atvirų pamokų 

organizavimas, lankymas, bendradarbiavimas gilinant tarpdalykinius ryšius. 

Per mokslo metus I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

12. Metodinis pasitarimas ,,Istorijos ir geografijos 2022 m. valstybinių brandos 

egzaminų rezultatų analizė ,,Kaip gerinti ugdymo kokybę“. 

Rugsėjo mėn.  I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos mokytojai 

13. Ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui naudoti virtualiąją 

mokymo(si) aplinką. Mokyti gimnazistus savarankiškai dirbti su ,,Vaizdo 

pamokos.lt“ ir su ,,Egzaminatoriumi“. 

Nuolat I. Tiškienė ir istorijos, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo, dorinio ugdymo 

mokytojai 

14. Individualus darbas su mokiniais konsultacinėse pamokose. Per mokslo metus Istorijos ir geografijos 

mokytojai 



15.   Grupėje aptarti mokinių daromą individualią pažangą įvairių dalykų 

pamokose, pasidalinti patirtimi siekiant geresnių rezultatų.  

Pusmečio pab. I. Tiškienė 

16. 

 

Taikyti įvairesnes mokymo(si) virtualioje aplinkoje formas. Praplėsti 

individualizuotą mokymąsi naudojant IT. Išmaniųjų programėlių naudojimas 

ruošiant namų darbus. Įvairinti mokymosi virtualioje aplinkoje formas (soc. 

tinklai, SMS, gimnazijos tinklalapis). 

Nuolat Istorijos geografijos , 

pilietinio ugdymo , 

dorinio ugdymo mokytojai 

17. Tobulinti formas ir metodus skatinant mokinius nuolat sekti ir fiksuoti savo 

asmeninę pažangą. Sukonkretinti įsivertinimo kriterijus. Kurti mokinių 

įsivertinimo aplankus. Tobulinti rekomendacijas. „Patirtis matuojant mokinio 

individualią pažangą“. 

Nuolat I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

18. 

 

Siekti geresnio lankomumo pamokose. Teikti siūlymų administracijai mokinių 

pamokų lankomumo gerinimo klausimais. 

Visus metus I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo, ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

19. Skatinti ir sudaryti galimybę gabiems mokiniams dalyvauti dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, konferencijose, projektinėse veiklose. 

Visus metus I.Tiškienė ir istorijo, 

geografijos, pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

20. Metodinis pasitarimas ,,Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės 

grupės veiklos apibendrinimas“. 

Birželio ir sausio 

mėn. 

I. Tiškienė 

 

  



2. Vykdyti nuoseklų, įtraukiantį , susitarimais pagrįstą ugdymo procesą, siekiant dialogo su socialiniais partneriais  

ir  mokinių tėvais. 

Eil.nr.                                 Veikla     Data          Atsakingas 

1. Susitikimas su SEB it SWED banko atstovais, renginys skirtas moksleivių 

finansiniam raštingumui didinti 

Sausio mėn. R. Meldaikienė 

2. MEPA viktorina progimnazijoms ,,Kelionė po Europą“ Vasario mėn. S.Paulauskienė 

3. Susitikimų su tėvais savaitė Vasario mėn. I.Tiškienė ir dalykų 

mokytojai 

4. Tikybos pamokų ir Ateitininkų organizacijos pristatymas Kalnėnų ir „Ventos“ 

progimnazijų, Senamiesčio pagr. m-klos 8 kl. 4 pamokos (nuotoliniu būdu) 

Vasario mėn. S. Norvaišienė 

5. Padėti organizuoti renginius skirtus Vasario 16- ąjai paminėti. Vasario mėn. I.Tiškienė ir istorijos 

mokytojai 

6. Dalyvavimas respublikiniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas“ Vasario mėn. I.Tiškienė ir istorijos 

mokytojai 

7. Tikybos pamokų ir Ateitininkų organizacijos pristatymas Kalnėnų ir „Ventos“ 

progimnazijų, Senamiesčio pagr. m-klos 8 kl. 4 pamokos (nuotoliniu būdu) 

Vasario mėn. S. Norvaišienė 

8. Lietuvos geografijos asociacijos nuotolinis renginys ,, Žemės poliarinės sritys 

nuo globaliųjų iššūkių iki lokalių ir globalinių interesų“ 

Vasario mėn D.Stasys, B. Gudauskienė 

9. Dalyvavimas tarptautinėje mokinių konferencijoje Šiauliuose Kovo mėn. D.Stasys, B.Gudauskienė 

10. Prisidėti organizuojant renginius skirtus Kovo 11-ąjai paminėti. Kovo mėn. I.Tiškienė ir istorijos 

mokytojai 



11. Dalyvauti  rajoniniame teisinių žinių konkurse ,,Temidė 2022“ Balandžio mėn. I.Tiškienė 

12 Dalyvauti egzamine, skirtame Europos Sąjungos dienai paminėti. Gegužės mėn. I.Tiškienė 

13. Dalyvavimas šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetėje. Gegužės –

Birželio mėn. 

S.Norvaišienė 

14. Dalyvavimas rajoninėse ir respublikinėse MMB mugėse. Per mokslo m. R.Meldaikienė 

15. Projekto MEPA veiklos Per mokslo m. S.Paulauskienė 

16. Dalyvavimas Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos suvažiavime. Rugsėjo mėn. D.Stasys 

17. Atvira pamoka visuomenei Mažeikių žydų kapinėse. Rugsėjo mėn. S.Paulauskienė 

18. Pravesti mokyklines istorijos ir geografijos dalykų olimpiadas. Spalio-sausio 

mėn. 

I.Tiškienė 

19. Organizuoti renginį Tolerancijos dienai paminėti Lapkričio mėn.  B. Gudauskienė ir dorinio 

ugdymo mokytojai 

20. Dalyvauti  mokinių respublikinėse ir rajoninėse konferencijose Nuolat I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

  



 

3. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerinant mikroklimatą. 

 

Eil.nr                                      Veikla Data       Atsakingas 

1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pagal mokytojų 

poreikius: mokinių pažangos ir pasiekimų fiksavimo, vertinimo bei 

įsivertinimo klausimais. 

Nuolat I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

2. Mokytojų, grįžusių iš seminarų, dalijimasis įgytomis žiniomis metodinėse 

grupėse bei mokytojų pasitarimuose. Mokytojų ekspertų ir metodininkų 

gerosios patirties sklaida rajone ir respublikoje. 

Nuolat I.Tiškienė ir istorijos 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

3.  Dalyvauti nuotolinių mokymų siūlomuose seminaruose, konferencijose. Nuolat  I.Tiškienė ir istorijos 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

4. 

 

 

 

   Diskusijos apie mokinių savęs įsivertinimą, veiklos planavimą bei pažangą 

siekiant kokybiškesnio įsivertinimo organizavimo pamokoje. 

Nuolat  I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

5. 

 

 

 

 

 

Teikti metodinę pagalbą pagrindinių mokyklų ir progimnazijų mokytojams Per mokslo metus  I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 



6. 

 

Dalyvauti  socialinių partnerių inicijuotuose renginiuose.  Nuolat  I.Tiškienė ir istorijos, 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

 

7. 

Naudoti  pagal galimybes informacinių komunikacinių technologijų ir 

priemonių aktyviam mokinių mokymuisi  (emokykla; „YouTube“, Ugdymo 

sodai; etest.lt  egzaminatorius.lt, Edmondo, Kahoot, vaizdo pamokos ir kita).   

Nuolat  I.Tiškienė ir istorijos 

geografijos ,pilietinio 

ugdymo ir dorinio ugdymo 

mokytojai 

 

 

 

                                                            Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Irena Tiškienė 

 


