
Vilniaus „Ateities“  mokyklos  Menų ir technologijų mokytojų  metodinės grupės veiklos planas 

Mėnuo 
Metodinės grupės posėdžių tematika. 

Metodinė tiriamoji veikla.  
(atsakingas asmuo) 

Dalykiniai renginiai, projektai.  

Gerosios patirties sklaida. 
(atsakingas asmuo) 

Laukiami rezultatai gerinant 

mokinių ugdymo(si) kokybę. 

Pastabos. 

Sėkmės rodikliai. 
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1. Posėdis:  

a)  aptarti ilgalaikius planus; 

 b) numatyti darbo gaires 2016-2017 

m. m. 

(ats.: V.Antanavičiūtė, M. Presnova) 

c)MG pirmininko rinkimai. 

1 Pristatymas švietimo kelionę į Rusiją (ats.  

J. Antonov)  

2.Keramikos paroda 1-4 klasių ir 5-8 klasių  

mokiniai. (ats.  J. Antonov) 

3.Miesto technologijų mokytojų darbų 

paroda. (ats. V.Antanavičiūtė ) 

4.Dekoracijos MEDIS apipavidalinimas  

  kiekvienoms šventėms. 

(ats.V.Antanavičiūtė, N.Riabčuk –visus 

mokslo metus) 

Kils mokinių motyvacija, nes 

jie  patenkins saviraiškos 

poreikius. 

Garsinti mokyklos vardą už jos 

ribų. 

Renginys pavyko 

(ar nepavyko) – 

trumpai paaiškinti, 

nurodyti priežastį. 
(pildomas mėnesio 

pabaigoje) 

S
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Rudens renginių aptarimas. 

 

1. Koncertas skirtas „Mokytojų dienai“   

(ats.: muzikos ir choreografijos mokytojos) 

2.Paruošti  pirmokėlių krikštynos  

(ats.: muzikos ir choreografijos mokytojos) 

3. Fotografijos paroda –iš kelionės po 

Rusiją.Pleneras – moksleivių darbai . (ats.  J. 

Antonov) 

4.Paroda – „Piratų žemėlapiai“. 

(ats.J. Antonov) 

 

 

 

 

Bus tenkinami mokinių 

saviraiškos poreikiai, ugdomas 

mokinių savarankiškumas. 
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Rudens renginių aptarimas. 

 

 

 

1. Pasiruošimas konkursui LIK „Dažnutės“ 4 

kl.  

(ats. a. N. Grudzinskienė, M. Presnova) 

2. Šlovės minutėle  1-4 kl. 

(ats. a. N. Grudzinskienė, M. Presnova,     I. 

Gurejeva) 

3. Atvira dailės pamoka. 

(ats. J. Antonov) 

4. Integruota technologijų ir anglų k. 

Pamoka- EKO mada. 

(ats.V.Antanavičiūtė, I.Gončiarova, O.Gric, 

10a kl.moksleiviai) 

Bus tenkinami mokinių 

saviraiškos poreikiai. 

 

Mokiniai vysto savo meninius  

gebėjimus. 
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Naujametinių renginių aptarimas. 

  

 

 

 

1. Kalėdinė paroda. (ats. J. Antonov) 

2. Mokyklos apipavidalinimas. 

 (ats.  V.Antanavičiūtė, N. Riabčiuk) 

3. Naujametiniai renginiai. 

 (ats. N. Grudzinskienė, M. Presnova, , I. 

Gurejeva, N. Riabčiuk) 

4. Pramoginių šokių konkursas 1-4 kl. 

(ats  I. Gurejeva) 

Bus ugdomi estetiniai įgūdžiai. 

Mokinių, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas sudarys 

galimybes geriau pažinti 

kiekvieną mokinį. 
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s Pravestų renginių aptarimas. 

Metodines grupės veiklos aptarimas. 

1. Kalėdinių pasakų pristatymas. 

2. Atvira muzikos pamoka. 

 (ats. N. Grudzinskienė) 

Skatinti mokinių  meninius 

gebėjimus ir jų fantaziją.  

 

v
as

ar
is

 

 1. Šimtadienio koncertas (.ats. M. Presnova, 

N. Grudzinskienė,  

I. Gurejeva)  

2. Pradinių klasių mokinių paroda. (ats. J. 

Antonov) 

3. Užgavenės. 

 (ats. M.Presnova, N. Grudzinskienė, I. 

Gurejeva,  N. Riabčiuk) 

4.Dalyvavimas miesto technologijų 

olimpijados vertinime ir organizavime. 

(ats.V.Antanavičiūtė) 

Bus tenkinami mokinių 

saviraiškos poreikiai. 

 

Formuojasi estetinis skonis ir 

vaizduotė .  
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Posėdis.Miesto dažnučių  konkurso 

aptarimas 

 

1. Festivalis – konkursas.“Linksmosios 

dažnutės“ ats. M. Presnova, N. 

Grudzinskienė 

2.  Kūrybinės mokytojų/mokinių dirbtuvės su 

VDA. 

(ats.V.Antanavičiūtė) 

3. Technologijų miesto moksleivių kūrybinių 

darbų paroda. (ats.V. Antanavičiūtė) 

4. Pleneras/žemės menas –ČIA IR DABAR. 

(ats.V.Antanavičiūtė) 

Aktyvus dalyvavimas 

konkurse, mokiniai išvysto 

savo kūrybinius  gebėjimus 

dainavime, šokyje. 
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Posėdis. Aptarimas – moksleivių 

dalyvavimas miesto renginiuose ir 

mokyklos garsinimas už jos 

ribų.Moksleivių skatinimas aktyviai 

dalyvauti miesto projektuose. 

1. Paroda „Velykų motyvai“ (ats. 

V.Antanavičiūtė) 

2. Atvira muzikos pamoka.(ats. M. Presnova) 

3. Miesto technologijų mokytojų ir 

moksleivių darbų paroda –ETNO 

dizainas.Tapatumas šiandien. 

(ats.V.Antanavičiūtė)  

Skatinti mokinių pagarbą 

liaudies tradicijom. 
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 1. Technologijų projektinio darbo EKO mada 

gynimas. 

 (ats. V.Antanavičiūtė, 10a kl. moksleiviai) 

2. Paskutinio skambučio koncertai.12kl.. 10 

kl. 4 kl. Ats. Muzikos ir šokių mokytojos. 

3. Tarptautinė vaikų piešinių paroda. (ats . 

J.Antonov) 

4. Atvira technologijų pamoka. (ats. V. 

Antanavičiūtė) 

Bus tenkinami mokinių 

saviraiškos poreikiai. 
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s Posėdis. Metodinės grupės veiklos 

aptarimas ir įvertinimas.( ats. 

V.Antanavičiūtė ) 

1. Technologijų projektinių darbų paroda 

..Geroji patirtis,mokant moksleivius rašyti 

projektinius darbus. 

( ats. V. Antanavičiūtė) 

Tenkinami mokinių saviraiškos 

poreikiai. Mokiniai įgys daug 

žinių tam tikroje srityje. 

 

 

 

 

 

                                                                                    Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė 

                                                                                                     V.Antanavičiūtė 


