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I. Bendroji dalis. 

 

1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos 2019 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius metodinės tarybos veiklos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant veiklos planą, siekiama organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių 

veiklą, skatinti nuolatinį mokytojų profesinės kompetencijos augimą ir užtikrinti ugdymo proceso veiksmingumą. 

2. Planas parengtas vadovaujantis progimnazijos 2018 – 2019 mokslo metų ugdymo planu, 2018 m. progimnazijos veiklos kokybės vidaus 

įsivertinimo rezultatais ir išvadomis, progimnazijos 2018 – 2020 metų strateginiu veiklos planu, 2019 metų veiklos planu, bendruomenės apklausų, 

tyrimų rezultatais, vykdomų projektų įsipareigojimais bei ištekliais.  

 

II. Veiklos tikslas, uždaviniai.  

 

Tikslas. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso veiksmingumo užtikrinimo bei kiekvieno vaiko 

asmenybės ūgties. 

 Uždaviniai. 

1. Gerinti pamokos vadybą ir kokybę stiprinant mokytojo ir mokinio dialogą, skatinant mokinius apmąstyti ir planuoti savo mokymąsi, kad žinių 

ir gebėjimų vertinimas skatintų individualią pažangą, stiprintų lankomumo motyvaciją.  

2. Organizuoti sistemingą metodinės veiklos įsivertinimą, stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą: inicijuoti ir vykdyti mokytojų 

gerosios patirties sklaidą, keistis informacija su socialiniais partneriais, plėtoti pozityvias mokyklos bendruomenės idėjas. 

 3. Motyvuoti mokinius, kuriant saugią, sveiką, patrauklią mokymosi aplinką, panaudojant naująsias ugdymo technologijas, dirbant netradicinėse 

ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su gyvenimo praktika. 

 

III. Veiklos turinys. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Gerinti pamokos vadybą ir kokybę stiprinant mokytojo ir mokinio dialogą, skatinant mokinius apmąstyti ir planuoti savo 

mokymąsi, kad žinių ir gebėjimų vertinimas skatintų individualią pažangą, stiprintų lankomumo motyvaciją.  

1. MG ir MT planų aptarimas. Sausis MT posėdis MT nariai Numatytos gairės 2019 veiklai. 

2. Geros pamokos modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas (2 atvirų pamokų kiekvienoje 

metodinėje grupėje stebėjimas, aptarimas, 

refleksija). Pamokų stebėjimas metodinėse 

Per visus 

metus 

Refleksija Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Sukurtas geros pamokos modelio 

aprašas, parengti kriterijai. 

Suvienodintas požiūris į pamokos 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

grupėse ir kolegos pamokos refleksija „Aš 

ateinu pas Tave mokytis“. 

struktūrą, aptarti matyti metodai, 

taikymo savo pamokose galimybės. 

3. Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo priemonių, 

formų ir metodų paketo tobulinimas. 

Rekomendacijų modelio tobulinimas ir 

pristatymas. 

I pusmetis 

(birželis) 

II pusmetis 

(gruodis) 

Metodinės 

grupės 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

Tvarkos susitarimai  padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti siekiant 

asmeninės pažangos ir geresnių 

akademinių pasiekimų.  

4. Diskusijos apie mokymo(si) kokybės vertinimą, 

ugdymo turinio diferencijavimo ir 

individualizavimo patirtį organizavimas. 

Spalis Bus pasidalinta darbo patirtimi su 

kolegomis, išsiaiškinta, kokios yra 

galimybės diferencijuoti ir 

individualizuoti mokymo turinį, kokios 

skleidžiamos naujos idėjas, įdomios 

darbo formos ir metodai. Tvarkos 

susitarimai  padės mokytojui ir mokiniui 

bendradarbiauti siekiant asmeninės 

pažangos ir geresnių akademinių 

pasiekimų. 

5. Sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai 

bendrosios programos ugdymo turinio 

integravimas į visų dalykų mokymą (ilgalaikių 

planų priedų parengimas). 

Rugsėjis Sukurtas integruotų pamokų planas. 

Tvarkos susitarimai  padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti siekiant 

geresnių rezultatų. 

2 uždavinys. Organizuoti sistemingą metodinės veiklos įsivertinimą, stiprinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą: inicijuoti ir 

vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija su socialiniais partneriais, plėtoti pozityvias mokyklos bendruomenės idėjas. 

1. Metodinių grupių veiklos planavimo 

koordinavimas. 

Per visus 

metus  

MT R. Zibalas  Bus suvienodinti reikalavimai, tartasi 

ugdymo klausimais. 

2. Edukacinės patirties banko pildymas. Per visus 

metus 

Metodinės 

grupės 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Nuolat pildomas Edukacinės patirties 

bankas suteiks galimybę pasisemti naujų 

idėjų. 

5. Metodinių valandų ciklas. Pagal MG 

planus 

Bus pasidalinta darbo patirtimi su 

kolegomis. 

6. Skaitmeninių mokymo priemonių svetainių 

sąrašų parengimas. 

 

Kovas Bus pasidalinta skaitmeninių mokymo 

priemonių naudojimo ugdyme metodika, 

aptarti el. mokymo priemonių 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

efektyvesnio naudojimo būdai ir formos, 

užtikrintas visuotinumas.  

7. Ugdymo dienos be pamokų ,,Savivaldos diena“ 

organizavimas. Užduočių rengimas. 

Balandis Bus padėta atsiskleisti jaunų žmonių 

iniciatyvoms bei kūrybinėms galioms, 

sudaryta galimybė mokiniams  pasirinkti 

užduotis pagal savo gebėjimus. 

8. Pasiruošimas metodinių grupių ir metodinės 

tarybos veiklos sėkmingo įgyvendinimo metų 

analizei (lentelė pagal vienodus kriterijus). 

Gruodis Bus efektyvinama metodinė veikla, 

aptarta darbų kokybė, neatlikimo 

priežastys, numatytos tobulintinos 

veiklos sritys. 

3 uždavinys. Motyvuoti mokinius, kuriant saugią, sveiką, patrauklią mokymosi aplinką, panaudojant naująsias ugdymo technologijas, 

dirbant netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalyko žinias su gyvenimo praktika. 

1. Metodinių darbų rengimas ir dalyvavimas 

metodinėse parodose. 

Birželis Mokytojai 

 

MT, MG nariai Efektyvės mokytojų metodinės veiklos 

kryptys, bus paruoštos visų mokomųjų 

dalykų trijų pasiekimų lygių užduotys,  

surengta darbų paroda, pasidalyta gerąja 

patirtimi su kolegomis, augs mokytojų 

profesinė kompetencija. 

2. Aktyvesnis  naudojimasis IQES online Lietuva 

– interneto platforma: Instrumentai mokyklos 

veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. 

Pagal 

galimybes ir 

poreikius 

Bus numatytos tobulinimo(si) 

galimybės, priimti sprendimai dėl 

tęstinumo. 

3.  Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose 

„pedagogas.lt“ 

MG nariai Bus keliama kvalifikacija, plečiamos ir 

gilinamos dalykinės, psichologinės bei 

pedagoginės žinios, aptariamos 

naujovės, dalijamasi gerąja patirtimi. 

4. Edukacinės ekskursijos organizavimas. Birželis R. Zibalas Bus keliama mokytojų profesinė 

kompetencija, sužinota, kaip išnaudoti 

netradicines edukacines erdves, 

pasimokyta, kaip organizuoti pamoką ne 

klasėje. 

5. Išvyka į teatrą. Kovas, 

lapkritis 

 

 

 



IV. Įgyvendintos programos įvertinimas. 

 

1. Veiklos plano įgyvendinimas bus vertinamas 2019 metų gruodžio mėnesį išanalizavus tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir įsivertinus, ar 

pasiekti laukti rezultatai. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks plano rengimo ir įgyvendinimo grupė:  

Rita Suchockienė – metodinio darbo koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja metodininkė, 

Romas Zibalas – metodinės tarybos pirmininkas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, 

Asta Čatrauskaitė - metodinės tarybos narė, menų (dailės, muzikos), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės 

pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, 

Valerija Danienė - metodinės tarybos narė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos 

vyr. mokytoja,  

Irena Gatelienė - metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė, 

Irena Rutkauskienė – metodinės tarybos narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos mokytoja  metodininkė, 

Renata Žygienė - metodinės tarybos narė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja 

metodininkė. 

3. 2020 metų progimnazijos metodinės tarybos veiklos planas bus rengiamas 2020 metų sausio mėnesį. 

 

V. Priedai. 

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

Gamtos mokslų ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

      Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

Menų (dailės, muzikos), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės 2019 m. veiklos planas. 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                 Romas Zibalas 

 

Aptarta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

Metodinės tarybos posėdyje 2019-01-29, prot. Nr. 2 

 

 

 

 

 


