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METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2019 M.
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas.
1.1. Siekti pedagoginių darbuotojų kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
2. Uždaviniai:
2.1. Analizuoti ugdymo procesą, rezultatus ir aprūpinimą.
2.2. Organizuoti metodinių grupių veiklą.
2.3. Rengti, derinti ir analizuoti gimnazijos ir metodinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, priimti reikalingus nutarimus.
2.4. Organizuoti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
II. PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Laikas
2.1. Uždavinys. Analizuoti ugdymo procesą ir rezultatus.
2.1.1.
Išanalizuoti ir aptarti nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo 2, 4, 6 ir 8 klasėse
Birželio,
rezultatus ir parengti Mokymosi pasiekimų
spalio mėn.
gerinimo priemonių planą.
2.1.2.
Aptarti „Metų baigiamųjų darbų“ 3, 5, 7,
Gegužės mėn.
ir I klasėse rezultatus.
2.1.3.
Aptarti brandos egzaminų ir PUPP
Rugsėjo mėn.
rezultatus.

Vykdytojai

Jolanta Jonaitienė
Asta Rašimaitė
Donatas Baukys

Vertinimo kriterijai
Išanalizuoti ir aptarti nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatai, vadovaujantis rezultatais
parengtas Mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių
planas.
Aptarti „Metų baigiamųjų darbų“ rezultatai ir susitarta
dėl jų panaudojimo mokinių pasiekimų gerinimo.
Aptarti brandos egzaminų ir PUPP rezultatai ir panaudoti
ugdymo proceso organizavimui.
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Aptarti bandomųjų II klasės integruotų
gamtos mokslų ir socialinių mokslų testų Gegužės mėn.
rezultatus.
2.1.5.
Aptarti tyrimo ,,Ugdymo proceso
aprūpinimas. Vadovėlių ir mokymo
Balandžio
priemonių poreikis“ rezultatus ir suderinti
mėn.
priemonių užsakymo sąrašą.
2.1.6.
Aptarti 2018-2019 m. m. olimpiadų,
konkursų, varžybų organizavimą ir
Gegužės mėn.
rezultatus.
2.2. Uždavinys. Organizuoti metodinių grupių veiklą.
2.2.1.
Planuoti ir analizuoti metodinių grupių
Sausio,
veiklą.
gruodžio
mėn.
2.2.2.
Susitarti dėl 2019 metų gimnazijos
Vasario
pažangos rodiklių pasirinkimo ir jų
mėn.
pokyčio analizės.
2.2.3.
Meninio ir technologinio ugdymo
mokytojų metodinės grupės veiklos
kryptis: „Tarpdalykinio kūrybiškumo
ugdymas“.
Vasario mėn.
Veikla:
1. Organizuoti diskusiją „ Kūrybiškumo
Gegužės
(ne) ugdymas mokykloje“.
mėn.
2. Atlikti tyrimą „5-8 klasių mokinių
požiūris į kūrybiškumą“.
2.2.4.
Pradinių klasių mokytojų metodinės
grupės veiklos kryptis: ,,Naujovių
diegimas sveikatos ugdyme“.
Veikla:
1. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo
Vasario –
renginiuose sveikatos ugdymo tema.
gruodžio
2.1.4.

Edita Lukošienė

Odeta Lukauskaitė

Raigeda Buzienė

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai

Asta Rašimaitė
Daura Giedraitienė

Edita Lukošienė

Aptarti bandomųjų II klasės integruotų gamtos mokslų ir
socialinių mokslų testų rezultatai ir panaudoti ugdymo
proceso organizavimui.
Aptarti tyrimo ,,Ugdymo proceso aprūpinimas.
Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis“ rezultatai ir
suderintas priemonių užsakymo sąrašas.
Aptartas 2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų
organizavimas ir rezultatai, vadovaujantis rezultatais,
suplanuotos priemonės rezultatų gerinimui.
Suplanuota, įgyvendinta ir analizuota metodinių grupių
veikla.
Metodinėse grupėse susitarta dėl gimnazijos pažangos
rodiklių.
1.1. Organizuota diskusija „Kūrybiškumo (ne) ugdymas
mokykloje“. Susitarta dėl tarpdalykinio kūrybiškumo
ugdymo metodų taikymo.
2.1. Atliktas tyrimas „5-8 klasių mokinių požiūris į
kūrybiškumą“ ir aptarti rezultatai. Susitarta dėl
kūrybiškumo ugdymo formų.

1.1. Visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos renginiuose
apie sveikatos ugdymą ir įgytas žinias pritaikė ugdymo
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2.2.5.

2. Susipažinti ir aptarti naują fizinio
lavinimo testavimo metodiką pradiniame
ugdyme.
3. Plėsti SEU galimybes ugdymo procese:
1) aptarti SEU olimpiados metodiką;
2) dalyvauti SEU olimpiadoje;
3) aptarti SEU metodikos taikymo sėkmes
ir nesėkmes.
4. Elgesio prie švediško stalo principo
diegimas:
1) aptarti, kaip bus ugdoma pagarba
maistui, savarankiškumas, socialiniai
įgūdžiai;
2) aptarti, kaip sekasi ugdyti pagarbą
maistui, savarankiškumą, socialinius
įgūdžius.
Kalbinio ugdymo (lietuvių kalbos)
mokytojų metodinės grupės veiklos
kryptis: „Mokymo metodų efektyvumas“.
Veikla:
1. Atlikti apklausą ,,Efektyvūs metodai
mokinio sėkmei“ I-IV klasių mokiniams
ir išanalizuoti apklausos duomenis.
2. Efektyvius mokymo metodus taikyti
ugdymo procese.
3. Aptarti efektyvius mokymo metodus
metodinėje grupėje ir kurti elektroninį
efektyvių metodų aplanką.
4. Įvairiais būdais tobulinti kvalifikaciją
apie mokymo metodų efektyvumą.

mėn.
Iki spalio
mėn.
Kovo –
birželio mėn.

Raigeda Buzienė

Silva Vitauskienė

Rugsėjo
mėn.

Irena Petkienė

Lapkričio
mėn.

Ingrida Urbutienė
Zita Kačiušienė

Balandžio
mėn.

Laimutė Jaščepaitė

2019 m.

Renata Skužinskaitė

2019 m.

Rasa Mažeikienė

2019 m.

Laimutė Jaščepaitė

procese.
2.1. Visos mokytojos susipažino ir aptarė naują fizinio
pajėgumo testavimo metodiką pradiniame ugdyme.
3.1. Visi mokytojai susipažino su SEU olimpiados
organizavimo metodika, organizavo olimpiadą ir aptarė
sėkmes bei nesėkmes.

4.1. Visi mokytojai aptarė, kaip sekėsi ugdyti pagarbą
maistui, savarankiškumą, socialinius įgūdžius.

1.1.Atliko apklausą ,,Efektyvūs metodai mokinio
sėkmei“ I-IV klasių mokiniams ir išanalizavo apklausos
duomenis.
2.1. Susitarta dėl efektyvių mokymo metodų taikymo
ugdymo procese.
3.1. Mokytojos aptarė efektyvių mokymo metodų
poveikį ugdymo procese ir sukūrė elektroninį efektyvių
metodų aplanką.
4.1. Mokytojos tobulino kvalifikaciją apie mokymo
metodų efektyvumą pamokose ir įgytą patirtį pritaikė
ugdymo procese.
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2.2.6.

2.2.7.

Kalbinio ugdymo (užsienio k.) mokytojų
metodinės grupės veiklos kryptis: „IT
naudojimas ugdymo (-si) procese“.
Veikla:
1. Organizuoti diskusiją apie IT
panaudojimo ugdymo procese galimybes
ir laukiamą pokytį.
2. Patobulinti profesines kompetencija
susijusias su IT naudojimu ugdymo (-si)
procese.
3. Vesti pamokas IT kabinete ar skaitymo
laboratorijoje naudojant įvairias virtualias
aplinkas.
4. Naudoti naujas elektronines mokymosi
aplinkas.
5. Pasidalinti IT naudojimo ugdymo (-si)
procese pokyčiu.
Dorinio ir socialinio ugdymo mokytojų
metodinės grupės veiklos kryptis: „IT
naudojimas ugdymo (-si) procese“.
Veikla:
1. Diskusija apie IT panaudojimo ugdymo
procese galimybes ir laukiamą pokytį.
2. Patobulinti MozaBook programos
naudojimo kompetencijas.
3. Pravesti/stebėti atviras pamokas, kurios
naudojama MozaBook programa.
4. Aptarti MozaBook programos
naudojimo sėkmes, problemas.
5. Pasidalinti IT naudojimo ugdymo
procese patirtimi.

Vasario mėn.

Jurgita Parnarauskienė

Vasariospalio mėn.

Laima Borkertaitė

Vasariospalio mėn.

Sima Trakšelienė

Vasariospalio mėn.

Audra Butkienė

Lapkričio
mėn.

Jurgita Parnarauskienė

Vasario mėn.

Edita Baltrušaitienė

Iki balandžio
mėn.
Gegužės rugsėjo mėn.
Spalio mėn.

Vilma Jokubauskienė
Vilma Jokubauskienė
Gintarė Tytmonienė

Lapkričio
mėn.

Tomas Kantautas

1.1 Susitarta dėl laukiamo IT naudojimo ugdymo (-si)
procese pokyčio.
2.1 Visi mokytojai pasirinkta forma patobulino
profesines kompetencijas susijusias su IT naudojimu
ugdymo (-si) procese.
3.1 Visi mokytojai kiekvienoje klasėje pravedė ne
mažiau kaip po 2 pamokas IT kabinete ar skaitymo
laboratorijoje naudojant įvairias virtualias aplinkas.
4.1. Kiekvienas mokytojas naudojo bent vieną naują
elektroninį įrankį ar aplinką.
5.1 Visi mokytojai įvardijo IT naudojimo ugdymo (-si)
procese pokytį per 2019 m.

1.1. Susitarta dėl laukiamo IT naudojimo ugdymo
procese pokyčio.
2.1. Ne mažiau kaip 50 proc. ugdymo procese naudojo
MozaBook programą.
3.1. Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų pravedė po dvi
atviras pamokas, naudojant Mozabook programą.
4.1. Priimtas susitarimas dėl licencijos įsigijimo 2020
metams.
5.1. Visi mokytojai įvardino IT naudojimo ugdymo
procese pokytį per 2019 m.
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2.2.8.

2.2.9.

Gamtamokslinio ugdymo metodinės
grupės kryptis: „Virtualių mokymosi
aplinkų panaudojimas gamtamoksliniame
ugdyme“.
Veikla:
1. Dalyvauti mokymuose apie naujų
virtualių aplinkų panaudojimą ugdymo
procese (Office 365, MozaBook ir kt.).
2. Organizuoti diskusiją apie naujų
virtualių aplinkų panaudojimą ugdymo
procese.
3. Vesti atviras pamokas, kuriose
naudojamos naujos MozaBook/
mkp.emokykla ar kitos virtualios aplinkos.
4. Įvertinti naujų virtualių aplinkų
panaudojimo ugdymo procese pokytį ir
aptarti metodinėje grupėje.
Kūno kultūros ir sveikatos ugdymo
mokytojų metodinės grupės kryptis:
,,Fizinio aktyvumo formos“.
Veikla:
1. Atlikti apklausą „Fizinio aktyvumo
formos“ 5-III klasių mokiniams ir
išanalizuoti apklausos duomenis.
2. Patrauklias fizinio aktyvumo formas
taikyti pamokose, sportiniuose
renginiuose.
3. Aptarti, kaip sekėsi taikyti patrauklias
fizinio aktyvumo formas.

Iki balandžio
mėn.

Odeta Lukauskaitė

Gegužės birželio mėn.
Spalio –
lapkričio
mėn.

Virginija Petrošienė
Virginija Petrošienė,
Odeta Lukauskaitė

Lapkričio
mėn.

Odeta Lukauskaitė

Balandžio
mėn.

Donatas Baukys

Visus metus

Valda Petrokienė

Visus metus

Donatas Baukys

1.1. Visi mokytojai patobulino kompetencijas apie naujų
virtualių aplinkų panaudojimą ugdymo/si procese.
2.1. Susitarta dėl laukiamo naujų virtualių aplinkų
panaudojimo ugdymo procese pokyčio 2019 m.
3.1. Pravesta po 1 biologijos ir fizikos atvirą pamoką,
naudojant naujas virtualias programas.
(MozaBook/mkp.emokykla ar kt.).
4.1. Metodinėje grupėje aptartas ir įvertintas naujų
virtualių aplinkų panaudojimo ugdymo procese pokytis
per 2019 m.

1.1. Atlikta apklausa „Fizinio aktyvumo formos“ 5-III
klasių mokiniams ir išanalizuoti apklausos duomenys.
Susitarta dėl patrauklių fizinio aktyvumo formų taikymo
ugdymo procese.
2.1. Kūno kultūros mokytojai patrauklias fizinio
aktyvumo formas taiko pamokose, sportiniuose
renginiuose.
3.1. Kiekvienas kūno kultūros mokytojas pristatė
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4. Tobulinti kvalifikaciją, patrauklios
sveikatos ugdymo formos kryptimi ir jų
žinias panaudoti ugdymo procese.

2.2.10.

2.2.11.

Matematinio ugdymo mokytojų metodinės
grupės veiklos kryptis:
„Darbas su specialiųjų ugdymo(si)
poreikių (SUP) turinčiais mokiniais
pamokoje“.
Veikla:
1. Tobulinti kvalifikaciją apie darbą
pamokoje su SUP turinčiais mokiniais.
2. Diskusija apie SUP turinčių mokinių
ugdymo galimybes ir laukiamą pokytį.
3. Aptarti specialiųjų poreikių mokinių
vertinimą pamokoje.
4. Sukurti matematikos kontrolinių darbų
užduočių banką, skirtą specialiųjų poreikių
mokiniams.
5. Pravesti/stebėti kolegialaus grįžtamojo
ryšio pamokas tema „Darbas su specialių
poreikių mokiniais“
6. Parengti rekomendacijas pagal atskiras
temas, kurios padėtų mokytojams
planuojant veiklą pamokoje su SUP
turinčiais mokiniais.
7. Pasidalinti darbo su specialiųjų poreikių
mokiniais pamokoje, patirtimi ir aptarti
pokytį.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogų
metodinės grupės veiklos kryptis:

Visus metus

Donatas Baukys

2019 m.

Danutė Vykertaitė

Vasario mėn.

Zita Karpinienė

Vasario mėn.

Danutė Vykertaitė

Iki lapkričio
mėn.

Dalia Janušauskienė

2019 m.

Danutė Vykertaitė

2019 m.

Dalia Janušauskienė

Lapkričio
mėn.

Danutė Vykertaitė

patrauklių fizinio aktyvumo formų taikymo sėkmes ir
nesėkmes ir diskutuota dėl jų efektyvumo.
4.1.Visi mokytojai kėlė kvalifikaciją, patrauklios
ugdymo formos kryptimi ir jų žinias panaudojo ugdymo
procese.

1.1. Visi mokytojai tobulino kvalifikaciją pasirinktu
būdu.
2.1. Susitarta dėl darbo su specialiųjų poreikių mokiniais
pamokoje laukiamo pokyčio.
3.1. Susitarta dėl minimalaus vertinimo specialiųjų
poreikių mokiniams.
4.1. Bent vienai klasei sukurtos kontrolinių darbų
užduočių bankas.
5.1. Kiekvienas mokytojas pravedė/ stebėjo kolegialaus
grįžtamojo ryšio pamokas.
6.1. Parengtos rekomendacijos ne mažiau 1 klasei.

7.1 Visi mokytojai pasidalino darbo, su specialiųjų
poreikių mokiniais pamokoje, patirtimi ir pokyčiu per
2019 m.
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2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

,,Saviraiškos ugdymas“.
Veikla:
1. Diskusija su pradinių klasių mokytojais
siekiant saviraiškos ugdymo dermės.
2. Ieškoti pedagoginių idėjų vaikų
saviraiškai, kūrybiškumui atskleisti ir
dalintis jomis.
3. Patobulinti bendrąsias kompetencijas
vaikų savęs pažinimo ir saviraiškos
įgūdžių ugdymui.
4. Pravesti/stebėti atviras veiklas, kuriose
ugdoma vaikų saviraiška.
Švietimo pagalbos specialistų metodinės
grupės kryptis: ,,Įvairių gebėjimų
mokinių savijauta gimnazijoje“.
Veikla:
1. Tobulinti kvalifikaciją, orientuojantis į
mokinių savijautos gerinimo būdus ir
metodus.
2. Atlikti tyrimą „Į mokyklą einu su
džiaugsmu?“
3. Parengti rekomendacijas, kaip gerinti
mokinių savijautą gimnazijoje.
Metodinėse grupėse išanalizuoti
Bendruosius ugdymo planus, parengti
pasiūlymus metodinei tarybai dėl 20192020 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo.
Atlikti tyrimą ,,Ugdymo proceso
aprūpinimas. Vadovėlių ir mokymo
priemonių poreikis“ ir aptarti rezultatus,
parengti priemonių užsakymo sąrašą.

Kovo mėn.
Iki gruodžio
mėn.
Iki gruodžio
mėn.
Vasario Lapkričio
mėn.

Visus metus.
Kovo mėn.
Balandžio
mėn.

Vaida Naujokaitienė

1.1. Organizuota diskusija, kurioje susitarta dėl
saviraiškos ugdymo krypčių.

Genovaitė Unikauskienė 2.1. Visos pedagogės pasidalino savita patirtimi, idėjomis
socialiniuose tinkluose sukurtoje pedagogių grupėje.
3.1. Visos pedagogės kvalifikacijos renginiuose ar
Rasa Matevičienė
savišvietos būdu įgytas žinias pritaikė ugdymo procese.
4.1. Ne mažiau 50 proc. pedagogių pravedė po vieną
Loreta Peldžienė
atvirą veiklą atskleidžiant saviraiškos turinį, kurią stebėjo
visos PUG pedagogės.

Inga Bertašienė
Romena Antanavičienė
Marija Aušraitė

Balandžio
mėn.

Metodinių grupių
pirmininkai

Balandžio
mėn.

Jolita Čiupruvienė
Rasa Matevičienė
Zita Kačiušienė
Danutė Vykertaitė
Valda Petrokienė
Laimutė Jaščepaitė

1.100% pagalbos mokiniui specialistų dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimosi savijautos klausimais.
2. Atliktas tyrimas „Į mokyklą einu su džiaugsmu?“,
atlikta analizė, aptarti rezultatai. Apklausoje dalyvavo ne
mažiau kaip 75 proc. 1-4, 5-8, I-IV klasių mokinių.
3. Pristatyti rekomendacijas mokytojams.
Metodinės grupės išanalizavo Bendruosius ugdymo
planus, parengė pasiūlymus metodinei tarybai dėl jų
įgyvendinimo.
Atliktas tyrimas ,,Ugdymo proceso aprūpinimas.
Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis“ ir aptarti
rezultatai. Suderintas priemonių užsakymo sąrašas.
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2.2.15.

Metodinėse grupėse organizuoti
diskusijas, apie tai kaip siekti kiekvieno
mokinio pažangos vadovaujantis
vertybėmis, kartu ieškoti iškilusių šios
veiklos problemų sprendinių, dalintis
patirtimi.

2.2.16

Išanalizuoti, aptarti nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinimo 2,4, 6 ir 8 klasėse
rezultatus, numatyti priemones jų
gerinimui.

2.2.17.

Gegužės –
lapkričio
mėn.

Birželio,
spalio mėn.

Išanalizuoti „Metų baigiamųjų darbų“ 3, 5,
7, ir I klasėse rezultatus.
Gegužės
mėn.

2.2.18.

Aptarti 2018-2019 m. m. olimpiadų,
konkursų, varžybų organizavimą ir
rezultatus.
Gegužės
mėn.

Edita Baltrušaitienė
Audra Butkienė
Virginija Petrošienė
Stasė Kuodienė
Gintarė Tytmonienė
Loreta Peldžienė
Sima Trakšelienė
Dalia Janušauskienė
Stasė Kuodienė
Daura Giedraitienė
Odeta Lukauskaitė
Rasa Mažeikienė
Donatas Baukys
Edita Lukošienė
Silva Vitauskienė,
Irena Petkienė
Zita Karpinienė
Rasa Mažeikienė
Virginija Petrošienė
Raigeda Buzienė
Dalia Janušauskienė
Gintarė Tytmonienė
Laimutė Jaščepaitė
Laima Borkertaitė
Odea Lukauskaitė
Juozapas Jusčius
Genovaitė Unikauskienė
Ingrida Urbutienė
Danutė Vykertaitė
Donatas Baukys
Tomas Kantautas
Rasa Mažeikienė
Sima Trakšelienė

Kiekviena metodinė grupė ne mažiau 2 kartus organizavo
diskusijas apie tai kaip siekti kiekvieno mokinio
pažangos vadovaujantis vertybėmis, kartu ieškojo
iškilusių šios veiklos problemų sprendinių, dalinosi
patirtimi.

Išanalizuoti ir metodinėse grupėse aptarti nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai, vadovaujantis
rezultatais, suplanuotos priemonės rezultatų gerinimui.
Išanalizuoti „Metų baigiamųjų darbų“ rezultatai, aptarti
metodinėse grupėse ir panaudoti ugdymo proceso
organizavimui.

Aptarti 2017-2018 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų
organizavimas ir rezultatai, vadovaujantis rezultatais,
suplanuotos priemonės rezultatų gerinimui.
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Virginija Petrošienė
Inga Bertašienė
2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

Derinti dalykų mokytojų parengtas ar
koreguojamas mokinių pasiekimų
vertinimo tvarkas.
Suderinti ilgalaikius planus,
pasirenkamųjų dalykų ir modulių
programas.
Aptarti brandos egzaminų ir PUPP
rezultatus.

Rugpjūčio
mėn.
Rugpjūčio
mėn.

Rugsėjo mėn.

2.2.22.

Analizuoti 2019 m. gimnazijos pažangos
rodiklių įgyvendinimą.
Gruodžio
mėn.

2.2.23.

Analizuoti metodinių grupių veiklą,
įgyvendinant gimnazijos 2019 m. tikslus ir
uždavinius.

Gruodžio
mėn.

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai
Dalia Janušauskienė
Tomas Kantautas
Rasa Mažeikienė
Jurgita Parnarauskienė
Virginija Petrošienė
Juozapas Juščius
Edita Lukošienė
Gintarė Tytmonienė
Vaida Naujokaitienė
Jurgita Parnarauskienė
Danutė Vykertaitė
Romena Antanavičienė
Virginija Petrošienė
Laimutė Jaščepaitė
Donatas Baukys
Metodinių grupių
pirmininkai

Suderintos dalykų mokytojų parengtos ar pakoreguotos
mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos.
Dalykų mokytojai parengia ir su metodinių grupių
pirmininku suderina mokomųjų dalykų ilgalaikius
planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių programas.
Brandos egzaminų ir PUPP rezultatai aptarti metodinėse
grupėse, gauti rezultatai panaudoti ugdymo proceso
organizavimui.
Aptartas gimnazijos pažangos rodiklių įgyvendinimas ir
jų pokyčio rezultatai. Pasiektas ne mažesnis kaip 75 proc.
numatytų pažangos rodiklių pokytis.

Aptarta metodinių grupių veikla, įgyvendinant
gimnazijos 2019 m. tikslus ir uždavinius.

2.3. Uždavinys. Rengti, derinti ir analizuoti gimnazijos ir metodinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, priimti reikalingus nutarimus.
2.3.1.

Planuoti metodinės tarybos veiklą,
įgyvendinant gimnazijos 2019 m. veiklos
tikslus ir uždavinius.

Sausio mėn.

Raigeda Buzienė

Suplanuota metodinės tarybos veikla, įgyvendinant
gimnazijos 2019 m. veiklos tikslus ir uždavinius.
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2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Organizuoti metodinio leidinio „Mokinio
individualios pažangos vertinimas“
aptarimą.
Susitarti dėl patirtinio ugdymo savaitės
organizavimo.
Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo
planais, priimti susitarimus dėl 2019-2020
m. m. ugdymo plano įgyvendinimo.
Aptarti patirtinio ugdymo savaitės
organizavimo sėkmes ir nesėkmes,
parengti siūlymus dėl patirtinio ugdymo
savaitės organizavimo 2020 metais.
Organizuoti metodinę dieną, kurioje
pristatytos ir aptartos ugdymosi procese
naudojamos virtualios aplinkos.
Išanalizuoti ir aptarti skaitymo pasiekimų
gerinimui taikytų priemonių efektyvumą.

Kovo mėn.

Danutė Vykertaitė

Balandžio
mėn.

Virginija Petrošienė

Gegužės mėn.

Raigeda Buzienė

Birželio
mėn.

Odeta Lukauskaitė

Lapkričio
mėn.

Jolanta Jonaitienė

Gruodžio
mėn.

Laimutė Jaščepaitė

Analizuoti metodinės tarybos ir metodinių
Gruodžio
Raigeda Buzienė
grupių veiklą, įgyvendinant gimnazijos
mėn.
2019 m. tikslus ir uždavinius.
2.3.9.
Aptarti naujus ugdymą
Pagal poreikį
Vaida Naujokaitienė
reglamentuojančius dokumentus,
metodines naujoves.
2.3.10. Vykdyti informacijos, apie gimnazijos
Metodinę veiklą, sklaidą metodinėse
grupėse, informacinėje lentoje, gimnazijos
Sistemingai
Odeta Lukauskaitė
internetinėje svetainėje, rajoninėje
spaudoje.
2.4. Uždavinys. Organizuoti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
2.3.8.

2.4.1.

Organizuoti mokytojų metodininkų ir
ekspertų 2019 metais stebėtų pamokų

Lapkričio
mėn.

Jolanta Jonaitienė

Organizuotas metodinio leidinio „Mokinio individualios
pažangos vertinimas“ aptarimas su mokytojais.
Susitarta, kaip bus organizuota mokinių veikla per
patirtinio ugdymo savaitę.
Metodinėje taryboje, vadovaujantis Bendraisiais
ugdymo planais, priimti susitarimai dėl ugdymo proceso
organizavimo.
Aptartos mokinių patirtinio ugdymo savaitės
organizavimo sėkmės ir nesėkmės, parengti siūlymai dėl
patirtinio ugdymo savaitės organizavimo 2020 metais.
Kiekvienas mokytojas pristatė vienos virtualios
aplinkos naudojimą.
Atlikta analizė ir aptarti rezultatai, kaip taikytos skaitymo
pasiekimų gerinimo priemonės pagerino mokinių
skaitymo rezultatus.
Išanalizuota metodinės tarybos veikla, įgyvendinant
gimnazijos 2019 m. tikslus ir uždavinius.
Metodinėje taryboje aptarti nauji ugdymą
reglamentuojantys dokumentai, metodines naujovės.
Informacija, apie gimnazijos metodinės tarybos veiklą,
pateikta metodinėse grupėse, gimnazijos internetinėje
svetainėje, rajoninėje spaudoje.

Visi mokytojai metodininkai ir ekspertai pristatė stebėtų
pamokų analizę išskirdami stebėtų pamokų stipriąsias ir
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

aptarimą.
Organizuoti 5 klasėje dirbančių mokytojų
sueigą.
Organizuoti 6 klasėse dirbančių mokytojų
sueigą.
Organizuoti 7 klasėje dirbančių mokytojų
sueigą.
Organizuoti 8 klasėse dirbančių mokytojų
sueigą.

2.4.6.

Organizuoti I klasėse dirbančių mokytojų
sueigą.

2.4.7.

Organizuoti II klasėse dirbančių mokytojų
sueigą.

2.4.8.

Siekiant ugdymo programų dermės,
bendradarbiauti ir organizuoti diskusijas
PUG pedagogams su pradinių klasių
mokytojais.
Siekiant ugdymo programų dermės,
bendradarbiauti pradinių klasių
mokytojams - su mokytojais
dalykininkais.
Organizuoti metodinę išvyką į Panevėžio

2.4.9.

2.4.10.

Vasario,
spalio mėn. ir
pagal poreikį.
Vasario,
spalio mėn. ir
pagal poreikį.
Kovo,
lapkričio mėn.
ir pagal
poreikį.
Kovo,
lapkričio mėn.
ir pagal
poreikį.
Kovo,
lapkričio mėn.
ir pagal
poreikį.
Kovo,
lapkričio mėn.
ir pagal
poreikį.
Balandžio gegužės mėn.

Asta Rašimaitė
Danutė Vykertaitė

Vilma Jokubauskienė

Laimutė Jaščepaitė

silpnąsias puses.
Organizuota 5 klasėje dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.
Organizuota 6 klasėse dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.
Organizuota 7 klasėje dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.
Organizuota 7 klasėje dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.

Donatas Baukys

Organizuota I klasėse dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.

Jurgita Parnarauskienė

Organizuota II klasėse dirbančių mokytojų sueiga,
aptartos problemos, rezultatai, pasidalinta gerąja
patirtimi.

Vaida Naujokaitienė
Edita Lukošienė

Balandžio gegužės mėn.

Edita Lukošienė
Donatas Baukys

Vasario mėn.

Danutė Vykertaitė

Metodinėse grupėse suplanuoti užsiėmimai, kuriose
apsilankė ir stebėjo pradinių klasių mokytojai, aptarė
rezultatus.
Metodinėse grupėse suplanuotos pamokos ir užsiėmimai
pradinėse klasėse, kuriuose apsilankė ir stebėjo
mokytojai dalykininkai, aptarė rezultatus.
Organizuota metodinė išvyka į Panevėžio „Vyturio“
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2.4.11.
2.4.12.

„Vyturio“ progimnaziją tema „Mokinio
individuali mokymosi pažanga ir aktyvieji
mokymo metodai“.
Dalintis gerąja patirtimis grįžus iš
mokymų.
Susitarti dėl kokybiškos pamokos
standarto.

progimnaziją tema „Mokinio individuali mokymosi
pažanga ir aktyvieji mokymo metodai“.
Nuolat

Romena Antanavičienė

Rugsėjo mėn.

Jolanta Jonaitienė

Organizuotas pasidalinimas gerąja patirtimi grįžus iš
mokymų.
Parengti kokybiškos pamokos kriterijai.
Rengėja
Metodinės tarybos pirmininkė Raigeda Buzienė

______________________________________

