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                                                                                                                                                      pagrindinės mokyklos  
        2023 metų veiklos plano  
                                               3 priedas 
 
 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO PLANAS 2023 M. 
 

Eil. 
Nr. 

 Veikla Data Vykdytojai Finansavimas Laukiami rezultatai 

 1. 

Ilgalaikės programos „Įtraukiojo 
ugdymo veiksnių paieška. Steam 
metodikos taikymo galimybės 
įgyvendinant įtraukties principą“ 
modulis. Edukacinė išvyka-seminaras 
„STEAM metodikos taikymo 
galimybės siekiant sėkmingo 
įtraukiojo ugdymo“. 

Vasario mėn. A. Kuliešienė,  
mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Įgytas mokymo(si) proceso 
valdymo, mokinio pažinimo ir 
pripažinimo, dalyko turinio 
planavimo ir tobulinimo 
kompetencijas taikys 
įgyvendinant įtraukties principą 
ugdymo procese. 

 2. 
 
 

I.P. modulis. 
„Mokinio skirtybių suvokimas, 
atpažinimas ir panaudojimas siekiant 
jo pažangos“. 

Kovo mėn. A. Jakutienė, 
mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Aktyviomis veiklomis pamokose 
bus įgyvendinamas  įtraukties 
principas, ugdomi 
bendradarbiavimo gebėjimai, 
reikalingi ugdyti ir teikti 
kiekvienam mokiniui reikalingą 
pagalbą ir paslaugas. 

 4. 

I.P. modulis. „Individualus ugdymo 
bei pagalbos vaikui planas - vaiko 
sėkmingo ugdymosi garantas. 
Specialiųjų darbo būdų ir metodų 
taikymo galimybės“. 

Balandžio mėn. 

Švietimo pagalbos 
specialistės G. 
Ratkevičienė, S.  
Gaurilčikienė, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo procese bus taikomi 
specialūs darbo būdai ir metodai, 
padėsiantys vaikui sėkmingai 
įsitraukti į ugdomąją veiklą. 

 5. 
 

Metodinis užsiėmimas „Dėl vadovėlių 
ir mokymo priemonių pasirinkimo ir 
užsakymo“.  

Balandžio mėn.  J. Karmelavičienė, 
mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Bus derinami vadovėliai ir kitos 
mokymo priemonės. 
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5.  

Metodinis užsiėmimas „Būsimų 
pirmokų ir penktokų ypatumai ir 
skirtumai – lemiantys veiksniai 
sėkmingam ugdymui(-si)“.  

Gegužės mėn. 
 

D. Amalienė, 
R. Tamašauskienė 
G. Ratkevičienė, 
mokytojai.  

Žmogiškieji ištekliai Bus pasidalinta gerąja patirtimi, 
pastebėjimais, supažindinti 
mokytojai dalykininkai. Gerės 
bendradarbiavimas tarp kolegų. 

6.  

Metodinis užsiėmimas „Ilgalaikių 
planų rengimas. Ugdymo turinio 
suderinimo ir integravimo galimybių  
planavimas, atvirų pamokų 
numatymas“. 

Birželio mėn. J. Sinickienė, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Bus pasirengta naujiems mokslo 
metams.  

7.  

Metodinis užsiėmimas klasių 
vadovams „Auklėjamosios klasės 
veiklos planavimas. Idėjų mainai“. 

Rugpjūčio mėn. J. Sinickienė, klasių 
vadovai 

Žmogiškieji ištekliai Bus dalinamasi gerąja patirtimi ir 
kūrybingai, inovatyviai 
planuojamos  klasės vadovo 
veiklos.  

8.  

I.P. modulis. ,,Įtraukus bendradarbia-
vimo poreikis ir galimybės: 
mokytojai–tėvai–mokiniai“. 
 

Rugsėjo mėn. 
 
 
 
 

V. Pilkienė, 
mokytojai ir 
švietimo pagalbos 
specialistai 
 
 
 
 

Žmogiškieji ištekliai 
 
 
 
 

Konsultuojantis ir bendradar-
biaujant visiems ugdymo proceso 
dalyviams: vaikui, tėvams, 
mokytojams, specialistams 
(specialiajam pedagogui, 
psichologui, socialiniam 
pedagogui ir administracijai)  bus 
teikiama reikalinga mokiniui 
pagalba ugdymo procese. 

9.  

I.P. modulis. „Komandos formavimas: 
kaip suformuoti komandą klasėje 
įtraukiant kiekvieną?“ 

Spalio mėn.  N. Gruodienė, 
mokytojai, švietimo 
pagalbos specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Bus taikomos komandinio darbo 
kompetencijos įgyvendinant 
įtraukties principą ugdymo 
procese. 

10.  
Metodinis užsiėmimas „Kaip sekasi 
pirmokams ir penktokams įsitraukti į 
ugdomąjį procesą?“ 

Lapkričio mėn. Mokytojai ir 
švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Gerosios patirties sklaida. 

11. 
Metodinis užsiėmimas ,,Nuveiktų 
darbų įsivertinimas, gairės ateičiai“. 

Gruodžio mėn. J. Sinickienė Žmogiškieji ištekliai Nuveiktų darbų analizė, gairių 
ateičiai numatymas. 
  

KITA VEIKLA 
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1. 
Atvirų pamokų organizavimas, 
lankymas, aptarimas, gerosios patirties 
sklaida, netradicinės veiklos. 

Nuolat, pagal 
atskirą grafiką 

Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

 
 
Iniciatyvos ir darbo kokybės 
gerėjimas. 

2. 
Mokyklinių olimpiadų rengimas, 
dalyvavimas rajoninėse olimpiadose, 
varžybose, konkursuose. Rezultatai. 

Pagal planą L. Petrauskienė, 
dalykų mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

1.  
Tiriamoji veikla, rezultatų pristatymas 
ir panaudojimas veiklai gerinti.  

Nuolat 
  

Mokyklos 
bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai 

2.  

Mokymo priemonių, metodinės 
medžiagos rengimas ir panaudojimas, 
renginių organizavimas ir jų 
aptarimas. 

Nuolat Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

3.  
Savianalizės anketų rengimas ir 
aptarimas. 

Gruodžio mėn.  Mokyklos 
administracija 

Žmogiškieji ištekliai Mokytojų veiklos apibendrinimas, 
vertinimas, tobulinimo galimybių 
numatymas. 

4.  
Dalyvavimas kvalifikacijos 
tobulinimo seminaruose, kursuose, 
naujovių pristatymas, idėjų mainai. 

Nuolat Dalykų mokytojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Gautos žinios pritaikytos 
ugdymo procese, kolegialus 
bendradarbiavimas ir dalijimasis. 

5.  

Metodiniai pasitarimai-konsultacijos 
su socialiniu pedagogu ir / ar 
psichologu ,,Pedagoginių problemų 
sprendimo būdai ir darbo metodika“. 

Nuolat  Dalykų mokytojai, 
švietimo pagalbos 
specialistai 

Žmogiškieji ištekliai Gerosios patirties sklaida. Gautos 
žinios pritaikytos ugdymo 
procese. 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 
 


