
          

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 

2019 – 2020 m. m. veiklos plano      

7 priedas 

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

METODINĖS TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2019 – 2020 m. m. 
 

 

   2019-2020 M.M. TIKSLAS 

Pagerinti ugdymo kokybę buriant kūrybišką, iniciatyvią, inovatyvią mokytojų bendruomenę, 

tobulinant mokytojų profesinį meistriškumą.          

   UŽDAVINIAI: 

1. Taikyti ugdymo inovacijas pamokoje plėtojant tarpdalykinę integraciją ir įgyvendinant 

projektines veiklas. 

2. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus realizuojant susitartas priemones ir analizuojant jų 

veiksmingumą. 

3. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas gerinant konstruktyvaus bendravimo kultūrą, 

ieškant inovatyvių bendradarbiavimo formų. 

 

VEIKLA    

1 uždavinys. Taikyti ugdymo inovacijas pamokoje plėtojant tarpdalykinę integraciją ir 

įgyvendinant projektines veiklas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai, 

partneriai  

Laikas Refleksija 

1. 

 

 Metodinis posėdis. Metodinės 

tarybos veiklos plano gairių 

planavimas. Metodinių grupių veiklos 

planų aptarimas. 

 

Metodinė taryba 2019-08-29 Tikslingas 

metodinės veiklos 

planavimas. 

2. Metodinis posėdis dėl metodinio 

darbo krypčių bei metodinių grupių 

veiklų organizavimo įgyvendinant 

2019-2020 m. m. Metodinės tarybos  

tikslus ir uždavinius. 

Metodinė taryba 2019-09-26 Numatyti tikslai ir 

uždaviniai 

(tobulintinos 

sritys), veiklos 

metodinėms 

grupėms 

organizuojant savo 

veiklas. 

3. Integruotų  pamokų vedimo grafiko 

sudarymas  2019-2020 m. m.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Visus metus Stebėtos pamokos 

aptartos 

metodinėse 

grupėse. Numatyti 

privalumai ir 

trūkumai.  

4. Netradicinių pamokų vedimas, 

kultūrinės pažintinės veiklos 

stebėjimas ir aptarimas. 

 

Mokytojai Visus metus Stebėtos pamokos, 

veiklos aptartos 

metodinėse 

grupėse. 



Numatytos 

tobulintinos sritys, 

pasinaudojama 

sėkmingais 

pavyzdžiais. 

5. Dalykų projektai. 

 

G. Tautvydienė, 

Mokytojai 

Pagal 

numatytą 

grafiką 

Bus ugdomos 

mokinių 

bendrosios 

kompetencijos, 

skatinama jų ūgtis. 

Sudarytas ugdymo 

(si) veiklos planas, 

supažindinti 

mokytojai su 

vykstančiomis 

veiklomis. 

6. Socialinio – emocinio klimato 

gerinimas bei saugios ir sveikos  

ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

(prevencinių programų, sveikatinimo 

veiklų įgyvendinimas). 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Visus metus Bus įgyvendintos 

prevencinės 

programos 

priešmokyklinio  

ugdymo grupėje, 

1-4 ir  5-8 klasės, 

vykdoma sveikatos 

stiprinimo 

programa ir 

dalyvaujama 

projektinėje 

veikloje.  

 

2 uždavinys. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus realizuojant susitartas priemones ir 

analizuojant jų veiksmingumą. 

 

Eil.

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. Mokinių lyderystės ugdymas 

klasėje  bei mokykloje 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

V. Bičinskienė 

Klasių auklėtojai 

Per mokslo 

metus 

Klasių auklėtojų 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi. Klasių 

auklėtojų surinkta 

informacija apie 

klasės  lyderystės 

pavyzdžius.  

2.  Pamokų, veiklų organizavimas  

kitose erdvėse ir jų aptarimas su 

mokytojais, mokiniais. 

Metodinės 

tarybos nariai  

Mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Ugdomos bendrosios 

ir bendradarbiavimo 

kompetencijos, 

skatinama 

asmenybės ūgtis, 

lyderystė. 



3.  NMPP ir mokyklinių testų 

rezultatų  aptarimas metodinėse 

grupėse. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokslo 

metų 

pabaigoje 

Naudojantis 

rezultatais bus 

galima  nustatyti 

problemas, numatyti 

būdus joms pašalinti, 

planuoti ir koreguoti 

tolesnį mokymąsi.  

4. Mokinių pasiekimų gerinimo 

priemonių plano sudarymas. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2019 

rugsėjo/ 

spalio mėn.  

Numatytos 

priemonės, kurios 

padės gerinti 

mokinių pasiekimus 

kiekvienoje 

metodinėje grupėje. 

5.  Pagalbos mokiniui tvarkos 

atnaujinimas. 

 

G. Tautvydienė, 

L. Venclovaitė, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

Vaiko gerovės 

komisijos 

atstovai. 

2019-09-26 

 

 

 

 

Teikiamos mokiniui 

pagalbos 

efektyvumas ir 

veiksmingumas. Su 

pagalbos mokiniui 

specialistais 

vieningos pagalbos 

sukūrimas, 

padedantis spręsti 

iškilusias ugdymo(si) 

problemas. 

6.  Olimpiadų, konkursų 

organizavimas progimnazijoje, 

dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose konkursuose, 

renginiuose. 

Mokytojai Mokslo 

metų eigoje 

Skatinama mokinių 

saviraiška, 

motyvacija. 

Išsiaiškinami 

gimnazijos lyderiai 

dalykinėse srityse. 

Skatinamas 

mokytojų 

sutelktumas 

dalykinėje srityje. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 „Kolegialus mokymasis“ 

Metodinėje taryboje. 

 

 

 

 

 

G. Tautvydienė, 

L. Venclovaitė 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

metodinių grupių 

nariai 

 

 

2020-03 

 

 

 

 

 

 

 Kiekviena metodinė 

grupė pasirinks vieną 

temą   iš pasiūlytų ir 

pasidalins patirtimi, 

atradimais, 

pavyzdžiais. 

Metodinės tarybos 

nariai įgytą patirtį 

perduos savo 

metodinės grupės 

nariams.  



8. Mokinių pažangos aptarimas 

metodinėse grupėse pasibaigus 

trimestrui. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Po I, II, III 

trimestro 

Aptarta įvairių 

mokinių grupių , 

klasių pasiekimų 

dinamika. 

9. Mokinių vertinimo ir įsivertinimo 

duomenų naudojimas grįžtamajam 

ryšiui ir diferencijavimui  

užtikrinti.   

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Visus metus Metodinėse grupėse 

vyks  pasitarimai dėl  

formalaus ir 

neformalaus 

vertinimo  būdų 

įvairovės, 

padedančios 

mokymosi sėkmei,  

leidžiančiai 

veiksmingiau 

identifikuoti 

asmeninę kiekvieno 

mokinio pažangą. 

 

3 uždavinys. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas gerinant konstruktyvaus 

bendravimo kultūrą, ieškant inovatyvių bendradarbiavimo formų. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mokytojų bendradarbiavimas,  

kolegialus mokymasis, dalijimasis 

gerąja patirtimi 

Pamokų stebėjimas, integruotų 

veiklų organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

metodinių grupių 

pirmininkė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimo 

skatinimas, siekiant 

ugdymo(si) kokybės. 

Dalijimasis patirtimi, 

profesionalumo 

augimas. Savo 

profesinę praktiką ir 

naudos grįžtamąjį 

ryšį pamokos 

tobulinimui. Stiprės 

mokymasis pačioje 

bendruomenėje, 

mokytojų lyderystė, 

kūrybiškumas.  

 

2. Atvirų pamokų vedimo grafiko 

sudarymas  2019-2020 m. m. 

Visi mokytojai Visus metus Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

 

3. Metodinė diena „Kolega  

kolegai“(gerosios patirties 

sklaidos iniciavimas ir aptarimas: 

aktualios medžiagos pristatymas, 

pranešimai 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2020 m. I 

pusmetis   

Skatinamas 

bendradarbiavimas, 

dalijimasis patirtimi 

siekiant ugdymo 

kokybės. 



4. Mokytojų dalyvavimas rajono ar 

respublikiniuose renginiuose, 

dalijimasis įgyta patirtimi. 

Mokytojai Pagal rajono 

ir 

respublikos 

renginių 

grafiką 

Įgyjamos naujos 

dalykinės ir 

bendrosios 

kompetencijos, 

vyksta sklaida. 

5. Mokytojų lankytų  kvalifikacinių 

seminarų ir užsiėmimų medžiagos 

pasidalijimas metodinėse grupėse  

ir jos pritaikymas ugdymo 

procese.   

Mokslo metų 

eigoje Metodinė 

taryba 

 Pasidalijimas 

įgytomis žiniomis, 

naujos idėjos 

pamokose, 

netradicinėse 

veiklose. 

Sąmoningas ir 

kryptingas 

mokymasis 

metodinėse grupėse.  

 

6. Dalyvavimas metodinių darbų 

parodoje. 

Mokytojai 2020 I pusė Atrinkti geriausi 

darbai, kurie bus 

pateikti į metodinių 

darbų parodą. 

7. Metodinė išvyka į Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnaziją. 

G. Tautvydienė 2019 -10-30 Pasinaudojimas kitos 

mokyklų patirtimi, 

naujomis idėjomis, 

pavyzdžiais.  

8. Metodinių grupių 2019-2020 m. 

m. veiklos analizė ir aptarimas. 

Metodinės grupės posėdis. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkai 

2020-06 Įsivertinta metodinių 

grupių veikla, 

numatytos gairės 

2020-2021 m. m. 

veiklai. 

9. Aktualios informacijos pateikimas 

progimnazijos interneto 

svetainėje. 

Visi mokytojai Visus metus Gerosios patirties 

sklaida, savalaikis 

bendruomenės 

informavimas. 

 

 

 

 

 

Metodinės  tarybos  pirmininkė                                                        Lina Venclovaitė       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


