
METODINĖS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS  

Prioritetas: Ugdymo(si)  kokybės gerinimas, atsižvelgiant į gimnazijos mokinių skirtingus poreikius ir 

gebėjimus. 

Tikslas:  Pamokos vadybos tobulinimas. 

Uždaviniai:  

1. Nuolat mokytis su kitais ir iš kitų, dalintis patirtimi, siekiant mokytojų asmeninio tobulėjimo. 

2. Gerinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

Tikslas: Kultūros, kaip universalios vertybės ugdymas.  

Uždaviniai: 

1. Tobulinti bendrąsias  kompetencijas, skatinančias lyderystę. 

2. Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. 

Veiklos turinys 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingas Laukiami rezultatai Atsiskaitymo 

forma 

Posėdžiai, pasitarimai 

1.  Metodinės tarybos veiklos 

planas (tikslai ir 

uždaviniai). Metodinių 

grupių veiklos planų 

aptarimas. 

2018 m. 

sausis - 

vasaris 

Metodinė 

taryba 

Tikslingas metodinės 

veiklos 

organizavimas 

Ataskaita 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2.  Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių 2017-2018 m. m. 

paraiškos parengimas 

2018 m. 

sausis-

vasaris 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Parengiama naujų 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 

paraiška pateikiama 

gimnazijos tarybai  

Aptarimas, 

pasiūlymai 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

3.  Metų Mokytojo ir Metų 

Mokinio rinkimų 

organizavimas 

2018 m. 

balandis 

Metodinė 

taryba 

Gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas. 

Išsiaiškinami 

gimnazijos lyderiai 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4.  2017-2018 m. m.  ugdymo 

plano svarstymas, 

pasiūlymų teikimas 

2018 m. 

gegužė, 

birželis 

Metodinė 

taryba 

Planingas 

ugdomosios veiklos 

organizavimas, 

mokymo kokybės 

gerinimas 

Aptarimas, 

pasiūlymai 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

5.  Ilgalaikių teminių planų 

suderinimas 

 

2018 m. 

birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Suderinti dalykų 

planai, numatyta 

planinga dalykinė 

mokytojų veikla 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.  Olimpiadų, bandomųjų 

brandos egzaminų ir PUPP 

gimnazijoje rengimas 

2018 m. 

gruodis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Numatytas sėkmingas 

olimpiadų, 

bandomųjų egzaminų 

ir PUPP 

organizavimas 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

7.  Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių ir kvalifikacijos 

tobulinimo programų dermė 

2018 m. 

lapkritis 

Metodinė 

taryba 

Numatytas planingas 

kvalifikacijos kėlimo 

organizavimas 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 



8.  Metodinių grupių 2018 m. 

veiklos sėkmingumo 

aptarimas 

2018 m. 

gruodis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Metodinės grupės 

sieks geresnės 

metodinės veiklos 

kokybės 

Ataskaitos 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

9.  2019 m. Metodinės tarybos 

veiklos plano projektas. 

Pasiūlymų svarstymas 

2018 m. 

gruodis 

Metodinė 

taryba 

Suplanuota veikla 

kitiems 

kalendoriniams 

metams 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Metodinė veikla 

Tikslas:  Pamokos vadybos tobulinimas 

1 uždavinys. Nuolat mokytis su kitais ir iš kitų, dalintis patirtimi, siekiant mokytojų asmeninio 

tobulėjimo. 

1.  ŠMM, savivaldybės 

administracijos švietimo ir 

sporto skyriaus nutarimų, 

įsakymų, rekomendacijų 

nagrinėjimas ir aptarimas 

Nuolat Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

gimnazijos 

direktorė 

Nuolatinė švietimo 

naujovių, metodinių 

rekomendacijų 

sklaida 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose 

2. Metodinės, pedagoginės 

literatūros naujienų, 

pedagogams skirtų 

informacinių leidinių 

apžvalga ir aptarimas 

Nuolat Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkės 

Skatinamas 

domėjimasis šalies ir 

pasaulio švietimo 

naujovėmis 

Aptarimas 

metodinėse 

grupėse, 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose 

3. Mokytojų 

bendradarbiavimas,  

dalijimasis gerąja patirtimi  

Metodinių pasitarimų ciklas 

„Kolega kolegai“ 

2018 m.  Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkės 

Bendradarbiavimo 

skatinimas, siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo 

augimas 

Aptarimas 

metodinėse 

grupėse, 

metodinės 

tarybos 

pasitarimuose 

4.  Mokytojų dalyvavimas 

rajono ir respublikiniuose 

renginiuose, dalijimasis 

įgyta patirtimi 

Pagal rajono 

ir 

respublikos 

renginių 

grafiką 

Mokytojai Įgyjamos naujos 

dalykinės ir 

bendrosios 

kompetencijos, 

vyksta sklaida  

Seminarai, 

konferencijos, 

mokymai 

5. Brandos egzaminų ir PUPP 

rezultatų aptarimas 

2018 m. 

rugsėjis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Numatomos 

efektyvesnės 

pasiruošimo 

egzaminams ir PUPP 

kryptys 

Ataskaitos 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.  Metodinių grupių veiklos 

programos įgyvendinimo 

sėkmingumo analizė  

2018 m. 

gruodis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Metų veiklos 

analizavimas, 

tobulintinų sričių 

numatymas 

Ataskaitos 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2 uždavinys. Gerinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

1.  Bandomųjų brandos 

egzaminų rezultatų analizė 

2018 m. 

vasaris 

Metodinės 

grupės, 

metodinė 

taryba 

Numatytos 

pasiruošimo brandos 

egzaminams ir PUPP 

gairės 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

2.  Mokytojų atvirų pamokų 

vedimas, kolegų pamokų 

stebėjimas 

2018 m. 

kovas 

Metodinė 

taryba 

Skatinamas 

bendradarbiavimas 

siekiant ugdymo 

kokybės. 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

3.  Apskritas stalas „Atvirų 

pamokų savaitės 

apibendrinimas“  

2018 m. 

balandis 

Metodinė 

taryba 

Metodinės 

Mokytojai susipažįsta 

su kolegų 

naudojamais 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 



 grupės metodais, įgytą patirtį 

pritaiko savo darbe. 

Skatinamas 

bendradarbiavimas 

siekiant ugdymo 

kokybės. 

pasitarime. 

4.  Metodinė diena 2018 m. 

gruodis 

Metodinė 

taryba 

Skatinamas 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis patirtimi 

siekiant ugdymo 

kokybės. 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

5.  Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos 

aptarimas, tobulinimas 

2018 m.  

kovas 

Metodinė 

taryba 

Vertinimo ir 

įsivertinimo kokybės 

gerinimas 

Aptarimas 

mokytojų 

taryboje 

6. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

interneto svetainėje 

nuolat Metodinė 

taryba 

Gerosios patirties 

sklaida, savalaikis 

bendruomenės 

informavimas 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

Tikslas: Kultūros, kaip universalios vertybės ugdymas 

1 uždavinys.  Tobulinti bendrąsias kompetencijas, skatinančias lyderystę. 

1.  Olimpiadų, konkursų, 

konferencijų, varžybų 

organizavimas gimnazijoje 

Mokslo 

metų eigoje 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Skatinama mokinių 

saviraiška, 

motyvacija. 

Išsiaiškinami 

gimnazijos lyderiai 

dalykinėse srityse. 

Skatinamas mokytojų 

sutelktumas 

dalykinėje srityje 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2 uždavinys. Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią erdvę. 

1.  Renginių rajono, šalies 

kultūrinėse erdvėse 

organizavimas (Kernavės 

muziejus, Širvintų raj. 

dvarai ir kt.) 

 Metodinė 

taryba, 

istorijos 

mokytojai 

Bendradarbiavimo 

skatinimas, siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo 

augimas 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

pasitarime 

Tiriamoji veikla 

1.  Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių nustatymas 2019 

metams 

2018 m. 

lapkritis 

Metodinė 

taryba 

Išsiaiškinami 

mokytojų poreikiai 

Ataskaita 

direkcinėje 

taryboje 

2.  Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 

nustatymas 2018-2019 

mokslo metams 

2018 m. 

sausis – 

vasaris  

Metodinė 

taryba 

Išsiaiškinami 

poreikiai 

Aptarimas 

metodinės 

tarybos 

posėdyje 

 

Metodinės tarybos pirmininkė Audronė Balčiūnaitė 


