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SEDOS VYTAUTO MAČERNIO GIMNAZIJOS  

 

METODINĖS TARYBOS 

 

VEIKLOS   PLANAS 

 

2018– 2019 M.  M. 

 

I.  Tikslas.    
 Koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, mokinių  individualią pažangą bei kurti saugią aplinką, 

 stiprinti prevencinę veiklą. 

 Uždaviniai: 

1. Skleisti metodines ir dalykines naujoves. 

2. Užtikrinti kolegialų mokytojų grįžtamąjį ryšį dalijantis patirtimi, seminarų medžiaga,  ieškant mokomųjų dalykų integravimo, mokinių 

kūrybiškumo, lyderystės ugdymo galimybių. 

3. Inicijuoti tikslingą, gimnazijos veiklos tikslus, uždavinius ir gimnazijos bendruomenės poreikius atitinkantį mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą.  

II. Praėjusių mokslo metų veiklos analizė  

 Praėjusiais mokslo metais gimnazijoje buvo 8 metodinės grupės, joms vadovavo patyrę mokytojai metodininkai: V. Katkuvienė, I. 

Barkauskienė,  ir vyr. mokytojai: E. Kleinauskienė, D. Nugarienė, G.Čekys, V. Lukauskienė ir J. Štombergienė.  Metodinės tarybos veiklos tikslas- 

koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant gerinti pamokos kokybę, individualią mokinių pažangą bei kuriant patrauklią ir saugią gimnazijos 

kultūrą. Metodinėje taryboje buvo tariamasi ir priimami sprendimai dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo, atestacijos programos vykdymo, kultūrinės 

pažintinės veiklos organizavimo bei lėšų panaudojimo, patyčių prevencijos programos „OPKUS“ vykdymo, dalijamasi patirtimi, kaip diferencijuoti 

ugdymą pamokose, aktyvių metodų naudojimą,  dėl gimnazijos 10-mečio šventės organizavimo, dėl KGR metodo taikymo tvarkos aprašo rengimo, 

paties metodo taikymo, vadovėlių ir priemonių poreikio analizės ir užsakymo 2018-2019 m. m., dėl prevencinių programų integravimo į 

mokomuosius dalykus 2018-2019 m. m.  įsijungimo į projektus, renginių organizavimo, dalyvavimo juose.    



 Metodinėse grupėse  buvo siekiama užtikrinti kolegialų mokytojų bendradarbiavimą, buvo dalijamasi pedagoginėmis ir metodinėmis 

naujovėmis, Buvo pradedamas taikyti KGR metodas (taikant metodą sudėtingiausia buvo suderinti pamokų laiką, rasti pavaduojančius mokytojus 

bei patogiu laiku organizuoti grįžtamojo ryšio pokalbį),   mokytojai dalyvavo įvairių darbo grupių veikloje. Visos metodinės grupės organizavo ir 

vedė suplanuotus konkursus, renginius ( metodinių grupių planai). 

 Atlikta ugdymo kokybės analizė, metodinėse grupėse išanalizuoti mokinių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo,  valstybinių 

egzaminų, PUPP rezultatai. Organizuoti metodiniai susirinkimai, diskusijos, apskritas stalas dėl  IKT bazės atnaujinimo, netradicinių pamokų 

organizavimo formų ir jų taikymo bei sėkmės mokinių ugdyme klausimais. Kartu su mokinių tarybos atstovais buvo aptarti mokinių forumo 

siūlymai, kaip gerinti ugdymo procesą. Organizuotas seminaras mokytojams „Įtampa ir stresas. Efektyvus konfliktų valdymas“  (lektorė V. 

Servutienė). 

 Mokytojai visus mokslo metus ruošė mokinius konkursams, olimpiadoms, koncertams, varžyboms. Pasiekta laimėjimų meninio 

skaitymo konkurse, matematikos, biologijos olimpiadose, įvairiose sporto varžybose.  

  2018-2019 m. m. numatyta didžiausią dėmesį skirti mokymo(si) suasmeninimui, KGR metodo taikymui, skaitymo 

strategijų mokymui. Kiekvienas mokytojas privalo kelti kvalifikaciją, pirmenybę teikdamas dalykiniams seminarams ir kursams.  Siekiant užtikrinti 

mokinių emocinį ir fizinį saugumą, nutarta tęsti dalyvavimą „Antro žingsnio“ programoje bei įgyvendinti patyčių prevencijos programos 

„OLWEUS“ kokybės užtikrinimo sistemą. Tęsti gimnazijos tradicijas, organizuoti kultūrinius, dalykinius renginius, dalyvauti kitų ugdymo įstaigų, 

organizacijų renginiuose. 

 

 

III. Metodinės tarybos pirmininkas ir nariai: 

 

1. Dalia Sakalauskienė- direktorės pavaduotoja ugdymui, pirmininkė 

2. Inga Pačerinskienė- pradinių klasių metodinė grupė 

3. Judita Niūniavienė- lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė 

4. Loreta Kekienė- užsienio kalbų metodinė grupė 

5. Irena Joneikienė- tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė 

6. Edita Kleinauskienė- švietimo pagalbos teikėjų metodinė grupė 

7. Gediminas Čekys- socialinių mokslų, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinė grupė 

8. Regina Montrimienė- klasių vadovų metodinė grupė 

 

 

IV. 2018-2019 M. M. GIMNAZIJOS TIKSLAI:   

1. Pamokos kokybės gerinimas. 
         UŽDAVINIAI:  

1.1 Suasmeninti kiekvieno mokinio mokymąsi pamokoje. 



1.2 Tikslingai pasirinkti skaitymo strategijas visų mokomųjų dalykų pamokose. 

1.3 Taikyti kolegialaus ryšio metodą siekiant šalinti ugdymo(si) problemas. 

 

2. Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas 

      UŽDAVINIAI:  

      2.1 Įgyvendinti „Olweus“ programos kokybės užtikrinimo sistemą. 

      2.2  Siekti efektyvesnio tėvų įsitraukimo į mokinių ugdymą. 

2.3 Atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir poilsio zonas. 

 

V. Veiklos turinys  
1. Pamokos kokybės gerinimas. 

2. Saugios aplinkos kūrimas ir prevencinės veiklos stiprinimas   

Uždavinys Priemonės pavadinimas Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Pastabos 

1.1 

Suasmeninti 

kiekvieno 

mokinio 

mokymąsi 

pamokoje 

Praėjusių mokslo metų veiklos 

aptarimas, 2018-2019 m. m. plano 

rengimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Rugpjūtis Aptariamas praėjusių mokslo 

metų plano įgyvendinimas, 

iškeliamos problemos, kurias bus 

siekiama šalinti per einamuosius 

mokslo metus 

 

Dalykų ilgalaikių planų, modulių, 

pasirenkamųjų ir neformalaus 

mokinių švietimo  programų 

aptarimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Rugpjūtis Įvertinamos programos ir planai, 

teikiami tvirtinimui 

 

Pamokų kitoje aplinkoje 

organizavimo aptarimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Rugsėjis Susitariama dėl pamokų kitoje 

aplinkoje organizavimo 

galimybių, kai mokiniai vežami 

mokykliniu autobusu į tolesnius 

objektus 

 

Mokinių adaptacijos aptarimas Metodinės 

tarybos nariai 

Lapkritis Išsiaiškinama, kaip praėjo 

adaptacinis laikotarpis 1, 5 kl., 

naujai  atėjusiems mokiniams. 

Kilus problemoms klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 

bendradarbiauja su pagalbos 

 



specialistais. 90 % mokinių 

sėkmingai adaptuojasi 

Mokinių rengimas rajono 

konkursams, olimpiadoms, 

varžyboms 

Dalykų 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Pastebimi gabūs mokiniai ir 

jiems teikiama pagalba ruošiantis 

olimpiadoms, konkursams, 

varžyboms ir pan.  

 

Konsultacijų įvairių gebėjimų 

mokiniams organizavimas 

Dalykų 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Nuolat teikiamos konsultacijos 

įvairių gebėjimų mokiniams 

mokymo(si) spragoms šalinti, 

žinios gilinti. Suderinamas 

konsultacijų laikas 

 

Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas, vertinimas, rezultatų 

aptarimas 

Metodinės 

grupės 

Vasaris Dalykų mokytojai organizuoja 

bandomuosius egzaminus, 

išsiaiškina mokinių galimybes, 

metodinėse grupėse aptaria 

sunkumus, numato tolesnio 

mokymo žingsnius. 

 

Neformaliojo švietimo, 

pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių, projektų pasiūlos 2019-

2020 m. m. aptarimas 

 

 

Metodinės 

tarybos nariai 

Gegužė Būrelių vadovai dalijasi patirtimi, 

kaip sekėsi vykdyti neformalaus 

ugdymo programas, aptariami 

mokinių pageidavimai, 

galimybės juos įgyvendinti kitais 

mokslo metais 

 

Mokinių mokymosi pokyčių 

lyginamoji analizė (NMPP, PUPP) 

Metodinės 

grupės 

Birželis Aptariamos, kaip gerinti 

pasiekimus, dalijamasi metodinių 

grupių patirtimi. 

 

1.2 

Tikslingai 

pasirinkti 

skaitymo 

strategijas 

visų 

mokomųjų 

Skaitymo strategijų taikymo dalykų 

pamokose aptarimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Vasaris Dalijamasi patirtimi, kaip sekasi 

mokyti skaitymo strategijjų, ar 

veiksmingas skaitymo kortelių 

naudojimas. 

 

Pranešimas mokytojams ,,Teksto 

skaitymo strategijų taikymas per 

dalykų pamokas“. 

 

J. Niūniavienė Gruodis   



dalykų 

pamokose. 

 

Tyrimo apie mokinių skaitymo 

gebėjimus rezultatų analizė 

D. Sakalauskienė Vasaris Aptariami tyrimo rezultatai, 

nustatomos problemos, 

numatomi jų sprendimo būdai 

 

1.3 Taikyti 

kolegialaus 

ryšio metodą 

siekiant 

šalinti 

ugdymo(si) 

problemas. 

Dalyvauti Mažeikių švietimo centro 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

rajono  metodinėje veikloje. 

Dalykų 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai dalyvauja 

įvairiuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, rajono metodinėje 

veikloje 

 

Dalyvauti nuotoliniuose 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

mokymuose Pedagogas.lt, VMA 

Dalykų 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Naudojamasi galimybe 

kvalifikaciją tobulinti nuotoliniu 

būdu 

 

Integruotų pamokų vedimas Metodinės 

grupės 

Visus 

mokslo 

metus 

Įvairių dalykų mokytojai veda 

integruotas pamokas, dalijasi 

patirtimi. Efektyvinamas 

mokymo(si) procesas- 

mokiniams įdomesnės pamokos 

 

KGR metodo taikymas metodinėse 

grupėse, grįžtamojo ryšio teikimas 

Metodinės 

grupės 

Visus 

mokslo 

metus 

Per mokslo metus kiekvienas 

mokytojas stebi po 2 kolegų 

pamokas, teikia grįžtamąjį ryšį. 

 

Stebėtų pamokų aptarimas  Metodinės 

tarybos nariai 

Sausis 

Balandis 

50% stebėtų pamokų įvertintos 

labai gerai. Mokytojai dalijasi 

savo sėkmės istorijomis 

 

Bendras seminaras gimnazijos 

mokytojams ir specialistams 

D. Sakalauskienė Vasaris-

Balandis 

Suteikiama galimybė gimnazijoje 

kelti kvalifikaciją 

 

2.1 

Įgyvendinti 

„Olweus“ 

programos 

kokybės 

užtikrinimo 

sistemą 

OPKUS įgyvendinimo aptarimas D. Bružienė Gruodis Aptariama, kaip sekasi vykdyti 

programą, dalijamasi patirtimi 

 

OPKUS mokinių tyrimo rezultatų 

aptarimas 

D. Bružienė Vasaris Išanalizuojami mokinių tyrimo 

rezultatai, numatoma, kaip 

efektyviau vykdyti programą 

 

2.2 Siekti 

efektyvesnio 

tėvų 

Atvirų durų dienos tėvams 

(globėjams) 

Dalykų 

mokytojai 

Lapkritis 

Balandis 

Mokytojai bendrauja su tėvais, 

aptaria mokinių mokymo(si) 

sėkmes ir problemas, bendrai 

 



įsitraukimo į 

mokinių 

ugdymą. 

ieško problemų sprendimo būdų. 

Dalijasi patirtimi 

Konferencija mokytojams ir tėvams 

„Vaiko pasaulis: ugdyti ir įkvėpti“ 

 

Švietimo 

pagalbos teikėjų 

metodinė grupė 

Lapkritis Tėvams ir mokytojams 

suteikiama informacijos, 

diskutuojama 

 

Dalyvavimo trišaliuose 

susitikimuose tėvai- mokytojai, 

mokiniai aptarimas 

Metodinės 

grupės 

Kovas Mokinių asmeninė pažanga 

aptariama trišaliuose 

susitikimuose. Dauguma 

mokytojų juos rengia ir dalyvauja 

 

Tėvų informavimas ( Tamo, 

Facebook, ir kt.) 

Metodinės 

grupės 

Visus 

mokslo 

metus 

Nuolat informuoti tėvus tiek apie 

problemas, tiek apie sėkmes.  

 

2.3 

Atnaujinti ir 

modernizuoti 

edukacines ir 

poilsio 

zonas. 

Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymo 2018-2019 m. 

m. paraiškos aptarimas. Lėšų 

paskirstymas 

 

Metodinės 

tarybos nariai 

Gegužė Pagal mokytojų pateiktus 

prašymus sprendžiama, kokių 

vadovėlių ir priemonių įsigijimui  

skirti lėšų. 

 

 Kabinetų informatyvumas Metodinės 

grupės 

Visus 

mokslo 

metus 

Nuolat siekiama, kad kabinetai 

būtų informatyvūs, informacija 

atnaujinama visus mokslo metus 

 

  

Vedami renginiai pagal gimnazijos renginių bei metodinių grupių planus. Dalyvaujama rajono, regiono, respublikos renginiuose, projektuose. 

 

   

  Metodinės grupės pirmininkas        Dalia Sakalauskienė 

      (parašas)           (vardas, pavardė) 

 


