
2018 METŲ METODINĖS TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

 

PRIORITETAI:   Dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymas(-is)       

              Pozityvi komunikacija 

                

1. TIKSLAS: Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo, įgyvendinant 

gimnazijos prioritetus 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo  

terminai 

Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1. Inicijuoti pokyčius, 

teikti pagalbą mokytojui, 

klasės vadovui, dalintis 

gerąja patirtimi 

1.1. Dalytis gerąja patirtimi po vykusių 

seminarų, konferencijų, mokymų, 

kviečiant dalyvauti mokytojus 

 Metodinių grupių    

pirmininkai 

  Sausis–gruodis Metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

susirinkimuose 
   1.2. Organizuoti atviras ir/ar   integruotas 

pamokas „Nuo kūrybiškumo  įsiminimo  link“ 

 (pagal atskirą planą) 

 Mokytojai   Sausis–gruodis  

 1.3. Atlikti mokinių nuomonės tyrimus 

apie ugdymo formas pamokoje 

 A. Urbonienė 

 L. Kuncevičienė 

 L. Labatmedienė 

Kovas Metodinėse 

grupėse, 

mokytojų 

susirinkimuose  1.4. Organizuoti probleminio mokymo(-si) 

dieną I-II klasių mokiniams 

 Ž. Bastienė 

 Z. Talutienė 

A.Račkauskienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje, 

direkcijos 

susirinkimuose   1.5. Dalyvauti olimpiadose,  konkursuose, 

projektuose, varžybose, konferencijose 

 

 

 

Z.Talutienė 

Metodinių grupių pirmininkai 
  



 1.6. Organizuoti teminius mėnesius 
mokinių motyvacijos ir tarpdalykinės 
integracijos didinimui:  

Rugsėjis – JLD ir Lietuvos laisvės kovos; 

Spalis – daugiakalbystė; 

Lapkritis – tolerancija ir karjeros 
planavimas; 

Gruodis – Adventas; 

Sausis – Laisvė; 

Vasaris – valstybingumas ir  gimtoji kalba; 

Kovas – skaičiai ir ne tik; 

Balandis – sveikata, menai; 

Gegužė – ekologija 

 

 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Sausis–gruodis  Mokytojų 

susirinkimai 

 1.7. Organizuoti metodinėse grupėse 

apvalaus stalo diskusijas “Mano patirtis 

motyvuojant mokinius” 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis–gruodis  

 1.8. Organizuoti  pamokas netradicinėse 

erdvėse gimnazijoje ir už jos ribų  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis–gruodis Metodinėje 

taryboje, 

metodinėse 

grupėse 

 1.9. Parengti mokymo priemonių  poreikio 

sąrašą 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Balandis Metodinėje 

taryboje, 

metodinėse 

grupėse 

 1.10. Organizuoti išvyką į Neringos 

gimnaziją, siekiant supažindinti su 

ugdymo naujovėmis 

A. Račkauskienė 

Z. Talutienė 

Birželis  

 1.11. Organizuoti metodinės tarybos 

susitikimą su tėvais-lyderiais 

Z.Talutienė 

A.Račkauskienė 

Spalis  

 



 

 2. Tirti, analizuoti 

mokinių pasiekimų ir 

žinių lygį 

2.1. Parengti ir vykdyti diagnostinius ir 

apibendrinamuosius lietuvių k., anglų k. ir 

matematikos testus I kl ir III kl. mokiniams 

A. Urbonienė 

J. Petrikaitė 

A. Bukauskas 

S. Skučas 

 Gegužė 

 Rugsėjis 

 

 

Metodinėje 

taryboje, 

direkcijos 

susirinkimuose 

2.2. Analizuoti diagnostinių ir 

apibendrinamųjų testų rezultatus 

A. Urbonienė 

J. Petrikaitė 

A. Bukauskas 

S. Skučas  

Birželis 

Spalis 

Metodinėje 

taryboje, 

mokytojų 

susirinkime 

2.3. Analizuoti I–IV kl. mokinių  individualią 

pažangą ir teikti siūlymus 

A. Urbonienė 

Metodinės tarybos nariai 

Balandis 

Lapkritis 

Metodinėje 

taryboje, 

mokytojų 

susirinkime 

 

  

3. Inicijuoti metodinės 

tarybos ir metodinių 

grupių veiklos 

įsivertinimą 

3.1. Analizuoti gimnazijos metodinės tarybos 

veiklą, numatyti naujus tikslus, uždavinius, 

veiklos priemones 

Z. Talutienė 

Metodinės tarybos nariai 

Gruodis Metodinės 

tarybos  

susirinkime 

3.2. Pristatyti ir analizuoti  metodinių grupių 

veiklos planus 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis Metodinės 

tarybos  

susirinkime 

3.3. Organizuoti diskusiją „Sėkmė ir 

sunkumai 2017–2018 m. m. Asmeninės 

veiklos įsivertinimas 

A. Urbonienė 

Z. Talutienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Birželis  

4. Vykdyti gimnazijos 

veiklos įsivertinimą 

4.1. Vykyti gimnazijos platųjį 

įsivertinimą.    

 A. Urbonienė 

Z. Talutienė 

Birželis Metodinėje 

taryboje, 

direkcijos 

susirinkimuose 

 4.2. Vykdyti gimnazijos giluminį 

įsivertinimą 

A. Urbonienė 

Z. Talutienė  

Lapkritis  

4.3. Pateikti rezultatus ir išvadas išskiriant    

g gimnazijos privalumus ir trūkumus 

A. Urbonienė Gruodis Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 



Metodinė taryba: 

1. Zita Talutienė – metodinės tarybos pirmininkė  

2. Saulius Skučas – pirmos užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkas 

3. Jūratė Petrikaitė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė 

4. Aušra Masiulienė – antros užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė 

5. Asta Račkauskienė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė 

6. A.Bukauskas – matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas 

7. Virgilijus Urbšys – kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas 

8. Zita Talutienė – socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė 

9. Laura Kuncevičienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė 
 

Metodinės tarybos pirmininkė Zita Talutienė



 


