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I. Bendroji dalis. 

 

1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos 2021 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 2020-2021 mokslo metų ugdymo planu, 2020 m. progimnazijos veiklos kokybės vidaus 

įsivertinimo rezultatais ir išvadomis, 2021 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. Nuolat analizuoti ir aptarti kiekvieno mokinio pažangą skatinant mokinius apmąstyti ir planuoti savo mokymąsi. 

2. Pamokose parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis, kurios mokiniams padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties (stebėjimo, tyrinėjimo, 

eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat socialinių sąveikų) ir  sietųsi su mokinių gyvenimo patirtimis, ugdytų realiam gyvenimui aktualius 

mąstymo ir veiklos gebėjimus. 

 3. Naudojant mažesnius administravimo išteklius, šalinant nereikalingas (perteklines) veiklas, turtinant ir struktūruojant darbo vietas, optimizuoti 

administracinius procesus ir sukurti didesnę vertę progimnazijos bendruomenei. 

 

III. Veiklos turinys. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1 uždavinys. Nuolat analizuoti ir aptarti kiekvieno mokinio pažangą skatinant mokinius apmąstyti ir planuoti savo mokymąsi.  
1. MG ir MT planų aptarimas. Sausis MT posėdis MT nariai Numatytos gairės 2021 m. veiklai. 

2. Mokytojų triadų, dirbančių toje pačioje klasėje, 

formavimas ir lankymasis vieni kitų pamokose. 

Pamokų refleksija ir patarimai-pasitarimai. 

Balandis - 

gegužė 

Refleksija Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Stebint kolegų pamokas, bus ieškoma 

asmeninės mokinių pažangos matavimo 

pavyzdžių, jie bus aprašomi. 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

3.  Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo priemonių, 

formų ir metodų paketo tobulinimas. 

Rekomendacijų modelio tobulinimas ir 

pristatymas. 

Informacijos apie asmeninės mokinių pažangos 

matavimo būdus, formas ir metodus rengimas. 

Balandis, 

gegužė, 

birželis 

Metodinės 

grupės 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tvarkos susitarimai  padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti siekiant 

asmeninės pažangos ir geresnių 

akademinių pasiekimų.  Bus pasidalinta 

darbo patirtimi su kolegomis, išsiaiškinta, 

kokie taikomi mokinių pažangos 

matavimo būdai, formos ir metodai,  

skleidžiamos naujos idėjos.  

2 uždavinys. Pamokose parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir užduotis, kurios mokiniams padėtų įgyti įvairios prasmingos patirties 

(stebėjimo, tyrinėjimo, eksperimentavimo, žaidimo, kūrybos, taip pat socialinių sąveikų) ir  sietųsi su mokinių gyvenimo patirtimis, ugdytų 

realiam gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus.  
1. Metodinių grupių veiklos planavimo 

koordinavimas. 

Per visus 

metus  

MT R. Zibalas  Bus suvienodinti reikalavimai, tartasi 

ugdymo klausimais. 

2. Edukacinės patirties banko pildymas. 

Skaitmeninių mokymo priemonių svetainių 

sąrašų parengimas. Skaitmeninio ugdymo 

turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas 

(skaitmeninių platformų ir įrankių įvaldymas, 

ilgalaikių planų priedo „Naudingos interneto 

nuorodos“ pildymas). 

Per visus 

metus 

Metodinės 

grupės 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Nuolat pildomas Edukacinės patirties 

bankas suteiks galimybę pasisemti naujų 

idėjų. Bus pasidalinta skaitmeninių 

mokymo priemonių naudojimo ugdyme 

metodika, aptarti el. mokymo priemonių 

efektyvesnio naudojimo būdai ir formos, 

užtikrintas visuotinumas.  

3. 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. 

4. Projekto „Lyderių laikas 3“ darbo grupės 

sukurtų įrankių išbandymas pamokose. 

Pagalbos mokiniui įsivertinant ir planuojant 

asmeninę pažangą teikimas 

pamokose, konsultacijose, klasių valandėlėse 

(projekto „Lyderių laikas 3“ 

vykdymas ir tęstinumo užtikrinimas, „Pažangą 

skatinantis grįžtamasis ryšys“, 

Balandis, 

gegužė, 

birželis 

Refleksija MT nariai 

Bus sukurti ir naudojami patogūs, 

visiems priimtini mokinių asmeninės 

pažangos matavimo įrankiai, susitarta 

dėl jų naudojimo dažnumo ir aplinkybių, 

paversti šie įrankiai mokytis 

motyvuojančia priemone. 



Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Data 

Informacijos 

sklaida 
Atsakingas Laukiamas rezultatas 

„savivaldumas mokantis“ – raktiniai žodžiai, 

pasirinkti MVKĮ). Refleksija. 

5. Mokinių dalyvavimas rajono ir respublikos 

dalykiniuose konkursuose ir olimpiadose. 

Pagal Meno 

mokyklos 

pateiktą 

planą 

 

Skatindami mokinius dalyvauti 

konkursuose bei olimpiadose, mokytojai 

padės mokiniams orientuotis 

informacijos gausoje. 

3 uždavinys. Naudojant mažesnius administravimo išteklius, šalinant nereikalingas (perteklines) veiklas, turtinant ir struktūruojant darbo 

vietas, optimizuoti administracinius procesus ir sukurti didesnę vertę progimnazijos bendruomenei. 

1. Pasiruošimas atnaujintų pradinio, pagrindinio 

bei vidurinio ugdymo programų 

diegimui. 

Kovas -

gegužė 

 

 

 

 

  
MT 

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 2021 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,  

Sigutė Davidavičienė – metodinės tarybos narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos mokytoja  metodininkė, 



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

mokytoja metodininkė, 

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

metodininkė. 

3. 2022 metų progimnazijos metodinės tarybos veiklos planas bus rengiamas 2022 metų sausio mėnesį. 

 

V. Priedai. 

 

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas. 

Gamtos mokslų ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas. 

      Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas. 

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas. 

Menų (dailės, muzikos), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės 2021 m. veiklos planas. 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                 Romas Zibalas 

 

Aptarta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

Metodinės tarybos posėdyje 2021-02-05, prot. Nr. 2 
 


