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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PROGIMNAZIJA 

          INICIATYVIŲ MOKYTOJŲ KLUBO VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

Tikslas:  Telkti švietimo inovacijomis besidominčius progimnazijos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, siūlyti ugdymo procesą tobulinančias 

iniciatyvas, skatinti bendradarbiavimą ir dalinimąsį gerąja darbo patirtimi. 

Uždaviniai:  

1. Stiprinti mokytojų naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją. 

2. Organizuoti metodines dienas ir mokytojų bendradarbiavimo veiklas. 

3. Dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

 Stiprinti mokytojų naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetenciją 

1.  Profesiniai dialogai apie skaitmeninių priemonių kūrimą 

ir naudojimą ugdymo procese 

2022 m. (bent 4 

kartus per 

metus) 

D.Ramanauskas 

V.Tomaš 

Skaitmeninių mokytojų kompetencijų 

stiprinimas padės tobulinti ugdymo 

procesą, kurti ir pamokose naudoti 

skaitmeninį turinį. 

2. Atviros pamokos kolegoms ir jų aptarimas 2022 m. (bent 6 

pamokos per 

metus) 

IMK nariai Mokymais remiantis kolegų patirtimi 

padės patobulinti ugdymo proceso 

organizavimo procesus 

3.  Informacija apie naujausius išteklius ir priemones. 2022 m.  IMK nariai Naujausia informacija apie skaitmenines ir 

kitokias priemones leis mokytojams 

įdomiau organizuoti ugdymo procesą, kurti 

mokinių poreikius tenkinančią ugdymosi 

aplinką 

 Organizuoti metodines dienas ir mokytojų bendradarbiavimo veiklas  

1. Metodinių dienų organizavimas  2022 m. 02, 04, 

06, 10 mėn. 

IMK nariai Mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams bus sudarytos galimybės 

dalintis darbo patirtimi, mokytis vieniems 

iš kitų 

2. Respublikinis ilgalaikis projektas „Kūrybingi mokytojai 

– sėkmingi mokiniai“ 

2022 m. 04, 06, 

10 mėn. 

V.Tomaš Projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai 

pristatys savo įstaigų veiklos sėkmės 



istorijas, pasiteisinusius darbo būdus ir 

metodus 

3.  Dalyvavimas Jonavos rajono UTA, Lyderių laiko 3 

projekto tvarumo užtikrinimo veiklose 

2022 m. V.Tomaš 

Z.Adamonienė 

Progimnazija dalyvaus 

bendradarbiaujančių mokyklų veiklose, 

susitikimuose, profesiniuose dialoguose. 

4.  Pamokų „Kolega kolegai“ koordinavimas, protokolų 

apibendrinimas, tobulintinų sričių numatymas 

2022 m. 06, 12 

mėn. 

V.Tomaš 

D.Rasiulienė 

Kolegų pamokų stebėjimas sudarys 

galimybes mokytis kartu, tobulinti 

pamokos planavimo ir organizavimo 

procesus, dirbti šiuolaikiškai ir 

profesionaliai 

 Dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose 

1. Tarptautinis projektas „Profesijų mugė“ 2022 m. 02-04 

mėn. 

Z.Adamonienė Projekte dalyvaujantiems mokiniams bus 

sudarytos sąlygos ugdytis karjeros 

kompetencijas, padėsiančias susipažinti su 

profesijų įvairove, o vėliau rinktis mokslo, 

studijų kryptį, profesinę veiklą. 

2. Tarptautinis projektas „eTwinning“ – „Paslaptingi 

gyvūnai“ 

2022 m. 03-05 

mėn. 

V.Tomaš Mokiniai turės galimybę bendrauti ir 

bendradarbiauti su projekte dalyvaujančių 

mokyklų iš įvairių pasaulio šalių vaikais, 

atlikti ir pristatyti bendras veiklas, savo 

šalį ir savo mokyklą. 

3. The Duke of Edinburgh’s International Award programa 2022 m. 05-12 

mėn. 

D.Ramanauskas Mokiniai turės galimybę lengvai ir greitai 

susirasti partnerius savo veikloms, kurie 

turi panašių pomėgių, ugdytis lyderystės 

gebėjimus, asmenines ir socialines 

kompetencijas. 

 


