
2019 METŲ 

 MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS 

 VEIKLOS PLANAS 
 

 

Prioritetas: Dialogiškas ir tyrinėjantis  ugdymas(-is)       

 Pozityvi komunikacija 

 

 

 

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

gimnazijos prioritetus 
 

 

 
UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 

LĖŠOS IR 

IŠTEKLIAI 

VEIKLOS APTARIMAS, 

REZULTATŲ PATEIKIMAS 

1. Inicijuoti 

pokyčius, teikti 

pagalbą 

mokytojui, klasės 

vadovui, dalintis 

gerąja patirtimi 

  

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose 

ir grįžus pateikti informaciją, dalytis įžvalgomis, 

pastebėjimais 

 

Mokytojai Sausis-

gruodis 

Gimnazijos, 

asmeninės 

Metodinės tarybos ir 

mokytojų 

susirinkimai 

Organizuoti atviras ir integruotas pamokas, tinkamai 

parenkant ir taikant ugdymo turinio individualizavimo ir 

diferencijavimo metodus  (kiekvienas mokytojas veda ir 

stebi po 3 pamokas per metus) 

Mokytojai Sausis-

gruodis 

 Direkcijos posėdis 

Organizuoti metodinėse grupėse apvaliojo stalo diskusijas 

apie ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą 

 

 

Z. Talutienė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Sausis-

gruodis 

 Metodinės tarybos 

susirinkimas 

Organizuoti seminarą mokytojams „Mokytojo vaidmuo 

siekiant individualios mokinio pažangos“ 

Ž. Bastienė 

A.Urbonienė 

Vasaris   

Parengti mokymo priemonių  poreikio sąrašą Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Vasaris   
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Atlikti tyrimą dėl ugdymo turinio diferencijavimo I klasėse 

 

L. Kuncevičienė 

A.Urbonienė 

Kovas  Direkcijos posėdis 

Organizuoti metodinę dieną „Mano sėkmingiausia pamoka. 

Metodo galia“ 

Z. Talutienė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Balandis 

Lapkritis 
 Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Sukurti efektyviai veikiančią konsultacijų sistemą 

 

Z. Talutienė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gegužė  Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Organizuoti probleminio mokymosi dieną I klasių 

mokiniams 

 

E. Ilčinskienė 

Ž. Bastienė 

Z. Talutienė 

Birželis Gimnazijos Metodinės tarybos 

susirinkimas 

Organizuoti išvyką į………….gimnaziją, siekiant 

dalytis  pedagogine, profesine patirtimi 

Z. Talutienė 

A.Urbonienė 
Birželis   

Parengti individualios mokinio pažangos vertinimo 

metodiką 

 

Z. Talutienė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai  

Birželis  Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

 2.Tirti, analizuoti 

mokinių 

pasiekimų ir žinių 

lygį 

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  

E. Liutkevičienė 

Gegužė 

Rugsėjis 

  

Analizuoti I–IV kl. mokinių individualią pažangą ir teikti 

siūlymus 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gegužė- 

lapkritis 

Gimnazijos Direkcijos posėdis  

Analizuoti PUPP rezultatus ir teikti siūlymus J. Petrikaitė 

A.Bukauskas 

Birželis  Direkcijos posėdis 

Analizuoti diagnostinių ir apibendrinamųjų testų rezultatus J. Petrikaitė  

A. Bukauskas  

E. Liutkevičienė 

Birželis 

Spalis 

 Direkcijos posėdis 
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Metodinė taryba: 

 

1. Zita Talutienė –metodinės tarybos pirmininkė 

2. Edita Liutkevičienė – pirmos užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė 

3. Aušra Masiulienė - antros užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė 

4. Jūratė Petrikaitė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė 

5. Asta Račkauskienė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė 

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

7. Elė Ilčinskienė – socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė 

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

9. Laura Kuncevičienė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė 

 

3. Inicijuoti 

metodinės 

tarybos ir 

metodinių grupių 

veiklos 

įsivertinimą 

 

Pristatyti ir analizuoti metodinių grupių veiklos planus Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Sausis  Metodinės tarybos  

susirinkimas 

Organizuoti apvaliojo stalo diskusijas „Mano sėkmės ir 

sunkumai įgyvendinant gimnazijos tikslus“ 

A.Urbonienė Birželis, 

gruodis 

 Metodinių grupių 

susirinkimai 

 

Analizuoti gimnazijos metodinės tarybos veiklą, numatyti 

naujus tikslus, uždavinius, veiklos priemones 

Z. Talutienė, 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gruodis  Metodinės tarybos 

susirinkimas 

4.Vykdyti 

gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimą 

 

 

Vykyti gimnazijos platųjį įsivertinimą.    A. Urbonienė 

Z. Talutienė 

Birželis   

Vykdyti gimnazijos giluminį įsivertinimą A.Urbonienė 

Darbo grupė 

Lapkritis   

Pateikti rezultatus ir išvadas išskiriant gimnazijos 

privalumus ir trūkumus 

A. Urbonienė 

Z. Talutienė 

Gruodis  Mokytojų tarybos 

posėdis 


