
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 2020 
metų veiklos plano
1 priedas

METODINĖS  TARYBOS  VEIKLOS  PLANAS

SAUSIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos

I 
 s

av
ai

tė

2019 m. veiklos
analizė ir 2020

m. veiklos
planavimas

Lietuvos mokinių jaunųjų
filologų konkurso
rajoninis etapas.

(Lietuvių k. mokytojai)
11 kl. mokinių anglų k.

olimpiados rajoninis
etapas.                 (Anglų k.

mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projektas

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”: 2020

m. veiklų planavimas.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė, (D.
Tamoševičiūtė)

Bendradarbiavimas su Šiaulių
rajono  turizmo ir verslo

informacijos centru.
    (Ekonomikos mokytoja)

Savišvieta: 
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai
skatinti“ studijavimas 
ir praktinis taikymas.
(Kiekvienas 
mokytojas)

II
  s

av
ai

tė

PBB II pusmečio
veiklos planavimas.

Matematikos olimpiados
rajoninis etapas  (9–12

kl.).
(Matematikos mokytojai)

Lietuvos mokinių
chemijos olimpiados

rajoninis etapas.

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai) 

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos
studijavimas, praktinis

taikymas ir kolegų
konsultavimas.

(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

I pusmečio mokymosi rezultatų
proceso analizė ir aptarimas.

Refleksijos veiklos.

Respublikinės istorijos
olimpiados mokyklinis

turas.
(Istorijos mokytojai)

Tarpklasinės I-IIG klasių
merginų tinklinio

varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl
darbo su EDUKA

dienynu, Office 365
įrankiais ir kt.

kompiuterinėmis
programomis.

(D.Tamoševičiūtė,
T.Kriliuvienė,

IV
  s

av
ai

tė

Susitarimai su mokiniais dėl
ugdymosi lūkesčių, tikslų, siekių ir

sėkmės kriterijų.

Mokinių asmeninių mokymosi ir
ugdymosi tikslų fiksavimas.

.

I-IV G kl.
mokinių

mokymosi  ir
ugdymosi
pažangos

aptarimas ir
rezultatų analizė.

Mokinių mokymosi ir
ugdymosi problemų
identifikavimas ir
susitarimai dėl jų
sprendimo būdų

siekiant optimalios
individualios pažangos.

01.27
Tarptautinė

holokausto aukų
atminimo diena.

(Lietuvių k.,
 anglų k., 
rusų k., 

vokiečių k., istorija)

Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiados 9 –

12 klasių mokiniams
rajoninis etapas.

(Lietuvių k. mokytojai)
Meninio skaitymo

konkursas               (rajono
etapas) 

     (Lietuvių k. mokytojai)    
Respublikinio 9-10 kl.

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG ”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė, 
D. Tamoševičiūtė)

Pedagoginiai
pozityviojo ugdymo

įrankiai.
(Projekto „Sėkmės

formulė:
AIM+BIG=KLIG”

komanda)

VASARIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, pardos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos Metodinės PBB UNESCO  veiklos



2

gebėjimai grupės
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
išsikeltiems mokymosi tikslams ir

uždaviniams pasiekti  pasirinkimas ir
naudojimas.

Sausio mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos
veiklos. .

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

Lietuvos mokinių
informatikos olimpiados

rajono III etapas.
(Informtikos mokytojai)

Tarpklasinės I-IIG klasių
merginų tinklinio

varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė,
 D. Tamoševičiūtė)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

Bendradarbiavimas su
diktanto konkurso

organizatoriais – Kužių
gimnazija.

(Lietuvių k. mokytojai) 

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai 
skatinti“ studijavimas ir 
praktinis taikymas.
(Kiekvienas mokytojas)

II
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
išsikeltiems mokymosi tikslams ir

uždaviniams pasiekti  pasirinkimas ir
naudojimas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

02.11
Tarptautinė moterų
ir merginų moksle

diena.
(Etika, tikyba)

Respublikinis konkursas
„Fizikos bandymai aplink

mus 2019“
(Fizikos mokytojai)

Individualios  štangos
spaudimo varžybos. 

(Fizinio ugdymo
mokytojai)

Tarptautinis  projektas
„Už švarų vandenį!“
(Rusų k., geografijos

mokytojos, T.Kriliuvienė)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai)

Bendradarbiavimas su
projekto partneriais –
Rusijos Liaudies ūkio

akademijos Vakarų filialu
Kaliningrade. 

 (T.Kriliuvienė)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir

Šiaulių valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos studijavimas,
praktinis taikymas ir

kolegų konsultavimas.
(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
išsikeltiems mokymosi tikslams ir

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

02.13
Pasaulinė radijo

diena.
(Fizika)

VKIF vertimų konkursas
 „Tavo žvilgsnis“.

(Užsienio k. mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė, 
D. Tamoševičiūtė)

Kuršėnų V.Vitkausko
biblioteka

Aukštelkės neformaliojo
ugdymo akademija. Vaikų

dienos centras.
Savanoriavimas stovykloje.

Mokymai Šilutės rajono

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl darbo
su EDUKA dienynu,

Office 365 įrankiais ir kt.
kompiuterinėmis

programomis.
(D.Tamoševičiūtė,

IV
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
išsikeltiems mokymosi tikslams ir

uždaviniams pasiekti  pasirinkimas ir
naudojimas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

02.21
Tarptautinė

gimtosios kalbos
diena.

(Lietuvių k). 

Respublikinės istorijos
olimpiados rajoninis turas.

(Istorijos mokytojai)
Tarpklasinės I-IIG klasių

vaikinų tinklinio varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

Šiaulių rajono bendrojo

Kraštotyros projektas
„Kuršėnų IV-osios
vidurinės mokyklos

Sąjūdžio grupė“
(R.Mickutė)

Dalinimasis gerąja patirtimi
su Šiaulių rajono bendrojo

ugdymo mokyklų
pedagogais.

(Dailės mokytojai)
Dalyvavimas V.Vitkausko

bibliotekos organizuojamoje
konferencijoje ,,Gimtųjų

žodžių apkabintas aš gyvas
kalboje“

Pedagoginiai pozityviojo
ugdymo įrankiai.

(Projekto „Sėkmės
formulė:

AIM+BIG=KLIG”
komanda)

KOVAS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos
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I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Vasario mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos

veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

VKIF Užsienio kalbų
„Kengūros“ konkursas 

 (Užsienio k. mokytojai)

Tarpklasinės III-IV kl.
merginų tinklinio varžybos.
(Fizinio ugdymo mokytojai) 
Lietuvos mokinių chemijos

olimpiados respublikinis
etapas. (Chemijos

mokytojai)

Socialinis emocinis
ugdymas per etikos

pamokas su
socialiniais partneriais

VŠĮ Dienos centras
sutrikusio intelekto

asmenims.       (Etikos
mokytoja)

Socialinis emocinis ugdymas
per etikos pamokas su

socialiniais partneriais VŠĮ
Dienos centras sutrikusio

intelekto asmenims.
(Etikos mokytoja) 

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai 
skatinti“ studijavimas ir 
praktinis taikymas.
(Kiekvienas mokytojas)

II
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

Šiaulių apskrities 11 kl.
mokinių K.Butkaus anglų k.

olimpiada.
(Anglų k. mokytojai)

Jaunųjų matematikų
varžybos I–IV gimnazijos

klasėms (Šiaulių
universitetas).

(Matematikos mokytojai)
Respublikinės geografijos
olimpiados rajoninis turas. 

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai)

Kraštotyros projektas
„Kuršėnų IV-osios
vidurinės mokyklos

Sąjūdžio grupė“
(R.Mickutė)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių „Romuvos“

gimnazija. Dalyvavimas
Šiaulių krašto vieno žanro

konkurse.
(Lietuvių kalbos mokytojai)

Bendradarbiavimas su

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos studijavimas,
praktinis taikymas ir

kolegų konsultavimas.
(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

03.20
Pasaulinė Žemės

diena. 
(Gamtos mokslai)

03.21 
Pasaulinė poezijos

diena.
(Lietuvių, anglų,
rusų, vokiečių k.,

dailė)

Rusų k. rajoninis konkursas
„Mozaika“.

(Rusų k. mokytojai)

Tarptautinis matematikos
konkursas  „Kengūra“.

(Matematikos mokytojai) 

Tinklinio turnyras.
(Fizinio  ugdymo mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė, 
D. Tamoševičiūtė)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono bendrojo

ugdymo mokyklų, Joniškio
rajono Gataučių Marcės

Katiliūtės mokyklos
pedagogais.

(Kūno kultūros mokytojai)
Bendradarbiavimas su ŠETA

(Šiaulių anglų kalbos
mokytojų ir dėstytojų
asociacija) ir Šiaulių

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl darbo
su EDUKA dienynu,
Office 365 įrankiais ir
kt. kompiuterinėmis

programomis.
(D.Tamoševičiūtė,

T.Kriliuvienė,
T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

03.22
Pasaulinė vandens

diena.
(Gamtos mokslai,

geografija,
technologijos,
tikyba, etika)

Lietuvos mokinių biologijos
olimpiados respublikinis

etapas.
(Biologijos mokytojos)

Individualios Šiaulių rajono
štangos spaudimo varžybos.
(Fizinio ugdymo mokytojai)

Tarptautinis  projektas
„Už švarų vandenį!“
(Rusų k., geografijos

mokytojai,
T.Kriliuvienė)

Bendradarbiavimas su
projekto partneriais –
Rusijos Liaudies ūkio

akademijos Vakarų filialu
Kaliningrade. 

(T.Kriliuvienė)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono bendrojo

ugdymo mokyklų

Pedagoginiai pozityviojo
ugdymo įrankiai: 

Individualios
konsultacijos PBB

nariams. 
(Projekto „Sėkmės

formulė:
AIM+BIG=KLIG”

komanda)

BALANDIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos



4
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Kovo mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos

veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

04.06
Tarptautinė sporto
vystymuisi ir taikai

diena.
(Fizinis ugdymas)

Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados respublikinis

etapas.
(Fizikos mokytojai)

Individualios šuolio į
aukštį varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė,
 D. Tamoševičiūtė)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai 
skatinti“ studijavimas ir 
praktinis taikymas.
(Kiekvienas mokytojas)

II
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

Respublikinis konkursas
„Fizikos bandymai aplink

mus 2019“
(Fizikos mokytojai)

III G kl. mokinių
kūrybinių darbų paroda 

(Dailės mokytojai)

Ekonomikos projektas 12
klasėms.

(Ekonomikos mokytoja)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos studijavimas,
praktinis taikymas ir

kolegų konsultavimas.
(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

04.23
Pasaulinė knygos ir
autorių teisių diena.

(Lietuvių k.)

Ekonomikos projektas
„Nepamiršk parašiuto“.
(Ekonomikos mokytoja) 

Dailės projektas
 „Meno avilys“ .

(Dailės mokytojai)

Dalyvavimas Šiaulių rajono
mokytojų Metodinėje

dienoje.

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl darbo
su EDUKA dienynu,
Office 365 įrankiais ir
kt. kompiuterinėmis

programomis.
(D.Tamoševičiūtė,

T.Kriliuvienė,
T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

04.30
Tarptautinė džiazo

diena.
(Muzika)

Šiaulių krašto šuolio į
aukštį varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

Dailės projektas
 „Meno avilys“. 

(Dailės mokytojai)

Sporto klubo „Savi“
projektas - tradicinės
lengvosios atletikos

šuolio į aukštį varžybos.
(Kūno kultūros

mokytojai)

Šiaulių, Joniškio,
Radviliškio rajonų bei

Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklos.

Šiaulių lengvosios atletikos
ir sveikatingumo centras,
Šiaulių rajono Kuršėnų
sporto mokykla, Šiaulių

rajono Meškuičių gimnazija.
(Kūno kultūros mokytojai)

Pedagoginiai pozityviojo
ugdymo įrankiai: 

Individualios
konsultacijos PBB

nariams. 
(Projekto „Sėkmės

formulė:
AIM+BIG=KLIG”

komanda)

GEGUŽĖ 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos



5
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,

Balandžio mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos

veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

05.03
Pasaulinė spaudos

laisvės diena.
(Lietuvių k.)

Respublikinis konkursas 
„Mūsų eksperimentas“.

(Gamtos mokslų
mokytojai)

Ekonomikos projektai -
išvykos į DEVOLD

įmonę  per ekonomikos
pamokas.

(Ekonomikos mokytoja)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
   (Ekonomikos mokytoja)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai 
skatinti“ studijavimas ir 
praktinis taikymas.
(Kiekvienas mokytojas)

II
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

05.16
Tarptautinė šviesos

diena.
(Etika)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai))

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos studijavimas,
praktinis taikymas ir

kolegų konsultavimas.
(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

05.22
Tarptautinė

biologinės įvairovės
diena. (Biologija,

tikyba)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”

veiklos.
(R.Radžiūtė-

Bačkauskienė,
 D. Tamoševičiūtė)

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl darbo
su EDUKA dienynu,
Office 365 įrankiais ir
kt. kompiuterinėmis

programomis.
(D.Tamoševičiūtė,

T.Kriliuvienė,
T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

Respublikinis konkursas
„Fizikos bandymai aplink

mus 2019“
(Fizikos mokytojai)
KLIG sporto diena.

(Fizinio ugdymo
mokytojai)

Kūrybinių darbų paroda.
(Dailės mokytojai)

Paskutinio skambučio

Pedagoginiai pozityviojo
ugdymo įrankiai: 

Individualios
konsultacijos PBB

nariams. 
(Projekto „Sėkmės

formulė:
AIM+BIG=KLIG”

komanda)

BIRŽELIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos



6
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Gegužės mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos

veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

06.05.
Pasaulinė aplinkos

diena.
(Gamtos mokslai, 
civilinė sauga))

Olimpinė diena Vilniuje.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

Civilinės saugos diena
IIG kl. mokiniams.
(Civilinės saugos

mokytojas)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)
Piligriminis žygis „Šiauliai –

Kryžių kalnas“. –
bendradarbiavimas su
Šiaulių krikščioniško

jaunimo centru. 
(Tikybos ir etikos mokytojai)

II
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į
formuojamojo
vertinimo ir

pozityviosios
pedagogikos strategijų

taikymą.

06.08.
Pasaulinė

vandenynų diena. 
(Geografija)

Protų mūšis 
I ir II gimnazijos  klasių

mokiniams.
(Matematikos,

ekonomikos, informatikos
mokytojai)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,
įsivertinimas ir apmąstymas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo
strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas

Integruotos
pamokos –
UNESCO

mokyklos projektai.

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”  II

pusmečio veiklų
refleksija.

(R.Radžiūtė-
Bačkauskienė, 

D. Tamoševičiūtė)

IV
  s

av
ai

tė

Mokėjimo mokytis kompetencijos
gebėjimų tobulinimas (mokymosi
tikslų ir uždavinių kėlimas, laiko

planavimas ir valdymas, darbas su
informacijos šaltiniais).

Tinkamiausių  mokymosi būdų
pasirinkimas ir naudojimas.

Nuolatinis pažangos  stebėjimas,

Birželio mėn.
taikytų inovacijų
ir netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų
refleksijos

veiklos.

II pusmečio PBB
veiklos ir rezultatų

refleksija.

RUGPJŪTIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos ir kt.

renginiai Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės

grupės
PBB UNESCO  veiklos



7
I 

 s
av

ai
tė

II
  s

av
ai

tė

08.12
Tarptautinė

jaunimo diena.

II
I 

 s
av

ai
tė

IV
  s

av
ai

tė

Ugdymo turinio
planavimas.

Ilgalaikių planų
rengimas.

Susitarimai dėl
inovacijų
taikymo ir
pamokų

netradicinėse
erdvėse vedimo.

PBB veiklos refleksija
ir tolimesnės veiklos

planavimas.

Kūrybinių darbų paroda.
(Dailės mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG”
tarpinių rezultatų

įsivertinimas,  ataskaitos
rengimas ir plėtros
veiklų planavimas.

(R.Radžiūtė-
Bačkauskienė, 

RUGSĖJIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados,
konkursai,

varžybos, parodos
ir kt. renginiai

Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM

kompetencijos gebėjimai
Metodinės grupės PBB UNESCO  veiklos

I 
 s

av
ai

tė

Savęs, kaip besimokančiojo,
pažinimas.

Mokinių mokymosi
stilių nustatymas.

Ugdymo planų
koregavimas

atsižvelgiant į mokinių
įvairovę.

(Kiekvienas mokytojas)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 
(Gamtos mokslų

mokytojai)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Bendradarbiavimas su Šiaulių
rajono  turizmo ir verslo

informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai
skatinti“ studijavimas 
ir praktinis taikymas.
(Kiekvienas 
mokytojas)



8
II

  s
av

ai
tė

Mokymosi tikslų ir uždavinių
kėlimas.

Susitarimai su mokiniais dėl
ugdymosi lūkesčių, tikslų,
siekių ir sėkmės kriterijų.

Mokinių asmeninių
mokymosi ir ugdymosi tikslų

fiksavimas.

Mokinių mokymosi
stilių nustatymas.

Ugdymo planų
koregavimas

atsižvelgiant į mokinių
įvairovę.

(Kiekvienas mokytojas)

09.08
Tarptautinė raštingumo

diena 
(Lietuvių k.)

Tarpklasinės klasių
futbolo varžybos.
(Fizinio ugdymo

mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo
turinio kaitos projekto

„Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG” 

plėtros  veiklos.
(R.Radžiūtė-Bačkauskienė, 

D. Tamoševičiūtė,
V.Verseckienė)

Piligriminis žygis Kryžių
kalnas – Šiluva.

Bendradarbiavimas su
Kuršėnų Šv.Jono Krikštytojo

bažnyčia.
(Tikybos, etikos mokytojos)

Šiaulių rajono dailės ir
technologijų mokytojų

kūrybinių darbų paroda.

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos
studijavimas, praktinis

taikymas ir kolegų
konsultavimas.

(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Darbas su informacijos
šaltiniais ir informacijos
apdorojimas/tvarkymas.

Efektyvesnių mokymosi
būdų, atitinkančių
mokinių poreikius,

paieška.
(Kiekvienas mokytojas)

Kiekvienos klasės
mokinių  mokymosi stilių

ir kitų mokymosi
/ugdymosi  poreikių

aptarimas.

09.21
Tarptautinė taikos

diena.

UPC projektas „Pažink
valstybę“.

(Istorijos mokytojai)

Susitikimai su  kolegomis iš 
St. Anglickio 

ir kt. mokyklų. 
9 ir 11 kl.  mokinių,

atvykusių iš šių mokyklų,
mokymosi/ugdymosi poreikių

aptarimas.

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl
darbo su EDUKA

dienynu, Office 365
įrankiais ir kt.

kompiuterinėmis
programomis.

(D.Tamoševičiūtė,
T.Kriliuvienė,

T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Laiko planavimas ir
valdymas.

Efektyvesnių mokymosi
būdų, atitinkančių
mokinių poreikius,

paieška.
(Kiekvienas mokytojas)

Išryškėjusių
mokymosi/ugdymosi
problemų aptarimas ir

susitarimai dėl jų
sprendimo būdų.

Respublikinė gamtos
mokslų olimpiada.
(Gamtos mokslų

mokytojai.)

Sveikos gyvensenos
projektas „Sveikatingumo
savaitė“: Olimpinė diena,

judriosios pertraukos,
integruotos pamokos.

(Fizinio ugdymo
mokytojai)

Dalyvavimas Europos kalbų
dienos renginyje profesinėje

mokykloje.
(Anglų k. mokytojai)

Pedagoginiai
pozityviojo ugdymo

įrankiai: 
Individualios

konsultacijos PBB
nariams. 

(Projekto „Sėkmės
formulė:

AIM+BIG=KLIG”
komanda)

SPALIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados,
konkursai, varžybos,

parodos ir kt.
renginiai

Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene ir

socialiniais partneriais Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės grupės PBB UNESCO  veiklos

I 
 s

av
ai

tė

Mokymosi būdų, atitinkančių
įvairius mokymosi stilius ir

skirtingus mokinių poreikius,
paieška, bandymas ir atranka.

Efektyviausių įsivertinimo ir
refleksijos būdų paieška.

Rugsėjo mėn. taikytų
inovacijų ir

netradicinėse erdvėse
vestų pamokų

refleksijos veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo ir
pozityviosios pedagogikos

strategijų taikymą.

10.05
Pasaulinė mokytojų

diena.

Kūrybinių darbų
paroda, skirta

mokytojų ndienai.
(Dailės mokytojai)

Projektas „Pažink valstybę“.
(Istorijos mokytojai)

 

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai
skatinti“ studijavimas 
ir praktinis taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)



9
II

  s
av

ai
tė

Mokymosi būdų, atitinkančių
įvairius mokymosi stilius ir

skirtingus mokinių poreikius,
paieška, bandymas ir atranka.

Formuojamojo vertinimo
strategijų taikymas.

Efektyviausių įsivertinimo ir
refleksijos būdų paieška.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo ir
pozityviosios pedagogikos

strategijų taikymą.

10.09
Tarptautinė stichinių
nelaimių prevencijos

diena.
(Geografija)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 

(Gamtos mokslų mokytojai)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu ir Šiaulių

valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos
studijavimas, praktinis

taikymas ir kolegų
konsultavimas.

(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Mokymosi būdų, atitinkančių
įvairius mokymosi stilius ir

skirtingus mokinių poreikius,
paieška, bandymas ir atranka.

Formuojamojo vertinimo
strategijų taikymas.

Efektyviausių įsivertinimo ir
refleksijos būdų paieška.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo ir
pozityviosios pedagogikos

strategijų taikymą.

10.17
Tarptautinė skurdo
mažinimo diena.
(Etika, tikyba)

10.20
Pasaulinė statistikos

diena.
(Matematika,
informatika,
ekonomika)

ERASMUS+ ugdymo turinio
kaitos projekto „Sėkmės

formulė: AIM+BIG=KLIG”
  plėtros veiklos.

(R.Radžiūtė-Bačkauskienė,
 D. Tamoševičiūtė, 

V.Verseckienė)

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl
darbo su EDUKA

dienynu, Office 365
įrankiais ir kt.

kompiuterinėmis
programomis.

(D.Tamoševičiūtė,
T.Kriliuvienė,

T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Spalio mėn. taikytų
inovacijų ir

netradicinėse erdvėse
vestų pamokų

refleksijos veiklos.

PBB veiklos efektyvumo
refleksija ir tolimesnės

veiklos planavimas.

Matematikos
olimpiada – konkursas

Šiaulių krašto
merginoms.

(Matematikos
mokytojai)

 Pedagoginiai
pozityviojo ugdymo

įrankiai: 
Individualios

konsultacijos PBB
nariams. 

(Projekto „Sėkmės
formulė:

AIM+BIG=KLIG”
LAPKRITIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados,
konkursai,

konferencijos,
varžybos, parodos ir

kt. renginiai

Projektinė  veikla
Bendradarbiavimas su

pedagogų bendruomene ir
socialiniais partneriais

Mokymasis
Ugdomi MM kompetencijos

gebėjimai
Metodinės grupės PBB UNESCO  veiklos

I 
 s

av
ai

tė

Tinkamiausių mokymo/si būdų
pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Spalio mėn. taikytų
inovacijų ir

netradicinėse
erdvėse vestų

pamokų  refleksijos
veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

11.05
Pasaulinė cunamių

diena.
(Geografija)

Edukaciniai konkursai
„Olympis 2019“.

Rudens sesija.
(Gamtos mokslų,

anglų k. mokytojai)

UPC projektas
 „Pažink valstybę“.

(Istorijos mokytojai)
Ekonomikos projektas

moksleivių verslumui ugdyti.
(Ekonomikos mokytoja)             

Bendradarbiavimas su
Šiaulių rajono  turizmo ir

verslo informacijos centru.
(Ekonomikos mokytoja)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai
skatinti“ studijavimas 
ir praktinis taikymas.
(Kiekvienas 
mokytojas)
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II

  s
av

ai
tė

Tinkamiausių mokymo/si būdų
pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

Lietuvos mokinių
informatikos

olimpiados rajono I
etapas.

(Informatikos
mokytojai)

Krepšinio 3x3
varžybos.

(Fizinio ugdymo
mokytojai)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 

(Gamtos mokslų mokytojai)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu  ir

Šiaulių valstybine kolegija.
(Gamtos mokslų mokytojai)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos
studijavimas, praktinis

taikymas ir kolegų
konsultavimas.

(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Tinkamiausių mokymo/si būdų
pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

11.16
Tarptautinė

tolerancijos diena.
(Socialiniai mokslai)

Komandinis
matematikos

konkursas Stasio
Šalkauskio  taurei

laimėti.
(Matematikos

mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo turinio
kaitos projekto „Sėkmės

formulė: AIM+BIG=KLIG” 
plėtros  veiklos.

(R.Radžiūtė-Bačkauskienė, 
D. Tamoševičiūtė,
 V.Verseckienė)

Renginys „Aš esu toks“ su
Šiaulių raj. dorino ugdymo
(etikos) mokytojų metodine

grupe ir rajono mokyklų
mokiniais.

(Etikos, dailės, muzikos,
technologijų mokytoja)

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl
darbo su EDUKA

dienynu, Office 365
įrankiais ir kt.

kompiuterinėmis
programomis.

(D.Tamoševičiūtė,
T.Kriliuvienė,

T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Tinkamiausių mokymo/si būdų
pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Tikslingas ir
nuoseklus

pozityviosios
pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas
mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

11.25
Tarptautinė kovos  su
smurtu prieš moteris

diena.
(Etika)

Tarptautinis konkursas
„Bebras“.

(Informatikos
mokytojai)

Respublikinis Šiaulių
universiteto vertimų

konkursas.
(Užsienio k.
mokytojai)

Bendradarbiavimas su
Šiaulių universiteto

Humanitariniu fakultetu.
(Užsienio kalbų mokytojai)

Pedagoginiai
pozityviojo ugdymo

įrankiai: 
Individualios

konsultacijos PBB
nariams. 

(Projekto „Sėkmės
formulė:

AIM+BIG=KLIG”
komanda)

GRUODIS 

Mokėjimo  mokytis  kompetencijos  ugdymas  ir  pažangos  vertinimas
Kultūrinės

kompetencijos
ugdymas

Olimpiados,
konkursai, varžybos,

parodos ir kt.
renginiai

Projektinė  veikla

Bendradarbiavimas su
pedagogų bendruomene
ir socialiniais partneriais Mokymasis

Ugdomi MM kompetencijos
gebėjimai

Metodinės grupės PBB UNESCO  veiklos

I 
 s

av
ai

tė

Tinkamiausių mokymo/si
būdų pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Lapkričio mėn. taikytų
inovacijų ir

netradicinėse erdvėse
vestų pamokų

refleksijos veiklos. 

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

12.01
Pasaulinė AIDS

diena.

12.03
Tarptautinė žmonių

su negalia diena.
(Etika, tikyba)

Stasio Anglickio 
poezijos konkursas.       
(Lietuvių k. mokytojai)  
Fizikos čempionatas. 
(Fizikos mokytojai) 
Individualios stalo 
teniso varžybos.    
(Fizinio ugdymo 
mokytojai)  Vaikinų 
matematikos olimpiada 

UPC projektas
 „Pažink valstybę“.

(Istorijos mokytojai)

Ekonomikos projektas
moksleivių verslumui ugdyti.

(Ekonomikos mokytoja)             

Bendradarbiavimas su St.
Anglickio mokykla.

(Lietuvių kalbos mokytojai) 

Pagalba Kuršėnų kultūros
centrui rengiant miesto

Kalendorių šventę.
(Lietuvių kalbos.

mokytojai)

Savišvieta:
Metodinės priemonės 
„Formuojamasis 
vertinimas – 
individualiai pažangai 
skatinti“ studijavimas ir
praktinis taikymas.
(Kiekvienas mokytojas)
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II

  s
av

ai
tė

Tinkamiausių mokymo/si
būdų pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Tikslingas ir nuoseklus
pozityviosios

pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

12.10
Žmogaus teisių diena.

(Etika)

Lietuvos mokinių
informatikos olimpiados

rajono II etapas.
(Informatikos

mokytojai)
Kalėdinio vainiko

konkursas.
(Dailės mokytojai)

ERASMUS+ ugdymo turinio
kaitos projekto „Sėkmės

formulė:  AIM+BIG=KLIG” 
plėtros  veiklos.

(R.Radžiūtė-Bačkauskienė, 
D. Tamoševičiūtė,
 V.Verseckienė)

Rajoninės mokinių anglų k.
konferencijos „Įvairūs

anglų kalbos mokymosi
būdai“ organizavimas,

bendradarbiaujant su St.
Anglickio mokyklos anglų

k. mokytojais.
(Anglų kalbos mokytojos)

Savišvieta:
Programos „Raktai į
sėkmę“ metodinės

medžiagos
studijavimas, praktinis

taikymas ir kolegų
konsultavimas.

(Klasių vadovai)

II
I 

 s
av

ai
tė

Tinkamiausių mokymo/si
būdų pasirinkimas ir taikymas.

Nuolatinis pažangos
stebėjimas, apmąstymas ir
naujų mokymosi/ugdymosi

tikslų  kėlimas.

Tikslingas ir nuoseklus
pozityviosios

pedagogikos ir
formuojamojo

vertinimo strategijų
taikymas.

(Kiekvienas mokytojas)

Atvirų pamokų
planavimas, vedimas,

stebėjimas ir refleksija,
atsižvelgiant į

formuojamojo vertinimo
ir pozityviosios

pedagogikos strategijų
taikymą.

12.18
Pasaulinė migrantų

diena.
(Etika, geografija)

11 kl. mokinių anglų k.
olimpiados mokyklinis

etapas. 
(Anglų k. mokytojai)

Projektas 
„Mes rūšiuojam“. 

(Gamtos mokslų mokytojai)

Bendradarbiavimas su 
Šiaulių universitetu.

(Gamtos mokslų mokytojai)
Advento popietės

organizavimas
bendradarbiaujant su

Kuršėnų Šv.Jono
Krikštytojo bažnyčia.

(Tikybos, etikos mokytojos)

IT mokymai 
ir individualios

konsultacijos dėl darbo
su EDUKA dienynu,
Office 365 įrankiais ir
kt. kompiuterinėmis

programomis.
(D.Tamoševičiūtė,

T.Kriliuvienė,
T.Tarasevičius)

IV
  s

av
ai

tė

Gruodžio mėn. taikytų
inovacijų ir

netradicinėse erdvėse
vestų pamokų

refleksijos veiklos.

PBB veiklos efektyvumo
refleksija ir tolimesnės

veiklos planavimas.

Tarptautinio ERASMUS+
ugdymo turinio kaitos

projekto „Sėkmės formulė:
AIM+BIG=KLIG” plėtros

veiklų refleksija.
(R.Radžiūtė-Bačkauskienė, 

D.tamoševičiūtė, 
V.Verseckienė)

Netradicine pamoka
„Angelų valanda“.

Bendradarbiavimas su  VŠĮ
Dienos centru sutrikusio

intelekto asmenims.
(Etikos mokytoja)

Pedagoginiai
pozityviojo ugdymo

įrankiai: 
Individualios

konsultacijos PBB
nariams. 

(Projekto „Sėkmės
formulė:

AIM+BIG=KLIG”


