
2014 METŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 
 
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 
 
 

• Pamokos kokybės gerinimas. 

• Sveikos gyvensenos ir kultūringo elgesio įgūdžių formavimas. 

 

 

 
 

TIKSLAI: 
 

1. Tobulinti mokymo kultūrą, pagalbą mokiniui ir mokytojui, veiksmingai ugdyti ir analizuoti 

įvairių gebėjimų mokinių reultatus, atkreipiant dėmesį į žmogaus kompetencijas. 

2. Gerinti kūrybingos pamokos organizavimą, tėvų švietimą – įtraukiant tėvus į švietimo 

sistemos veiklą. 

3. Formuoti savarankišką ir kūrybingą asmenybę, pilietiškumą, sveiką pilietį estetiškoje ir 

saugioje mokykloje. 

 

UŽDAVINIAI : 
1. Tobulinti pagalbos mokiniui teikimą. 

2. Tobulinti mokinių veiklos diferencijavimo metodus, atsižvelgiant į mokinių galimybes. 

3. Rūpintis mokinių fiziniu ir sveikatos saugumu. 

4. Motyvuoti mokytojus geram, atsakingam darbui. 

5. Telkti mokyklos bendruomenę darniam darbui bei mokyklos garsinimui. 

 

METODINĖ TARYBA: 
 
Pirmininkas – Sondra Bartulienė, biologijos mokytoja metodininkė , technologijų vyr. mokytoja. 

Nariai: 

Regina Miknevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

Jūratė Garnienė, chemijos vyr. mokytoja, technologijų mokytoja metodininkė. 

Marytė Dižavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 



1 TIKSLAS.  Tobulinti mokymo kultūrą, pagalbą mokiniui ir mokytojui, veiksmingai 
ugdyti ir analizuoti įvairių gebėjimų mokinių rezultatus, atkreipiant dėmesį į žmogaus 
kompetencijas. 
 

 
Priemonės 
 

 
Laikas 

 
Atsakingi 
vykdytojai/koor- 
dinatoriai/par-
tneriai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatai, sėkmės, 
kriterijai 

1.Dėl mokyklos 

metodinės grupės 

darbo plano 

pristatymo. 

2014 m. 

sausis 

S.Bartulienė Intelektualieji Dirbsime 

remdamiesi pateiktu 

planu. 

 

2.Sunkiau ir pagal 

specialiąsias 

programas 

besimokantys 

mokiniai. Kokią 

pagalbą galime 

teikti mokiniui? 

Bendros diskusijos 

metu su logopede 

aptarti programas 

bei užduotis. 

 

2014 m. 

sausis 

2014 m. 

lapkritis 

 

S.Bartulienė 

O.Purvaneckienė 

 

Intelektualieji 

 

Mokytoja atkreips 

dėmesį į sunkiau 

besimokančius 

mokinius,  padės 

diferencijuoti 

užduotis, suteiks 

pagalbą mokytojui. 

 

3. Mokinių 

lankomumo 

problemos bei 

sėkmės. Bendros 

diskusijos metu 

apžvelgsime blogai 

lankančių mokinių 

lankomumą. 

Kalbėsime kaip tai 

atsiliepia mokinių 

mokymuisi. 

 

2014 m. 

sausis 

2014 m. 

birželis 

 

S.Bartulienė 

Socialinis 

pedagogas 

A. Bartkevičienė 

 

Intelektualieji 

 

Teikti pasiūlymus 

dėl lankomumo, 

mokymosi. 

 

4. Mokinių 

pasiekimai.Ugdy- 

mo rezultatai. 

Diskusija „Kaip 

galime mokinius 

motyvuoti 

mokymosi 

rezultatams 

gerinti?“ 

 

2014 m. 

balandis 

 

S.Bartulienė 

R.Miknevičienė 

Pradinių klasių 

mokyojos 

 

Intelektualieji 

 

Mokytojai susitars 

dėl gabių mokinių 

mokymo, įvairias 

skatinimo formas. 



 

 

5. Klasės vadovo 

veiklos planavimas 

 

2014 m. 

rugpjūtis 

 

J. Garnienė 

M. Dižavičienė 

 

Intelektualieji 

  

Susirinkimo metu 

paanalizuosime kaip 

auklėtojai pritaiko 

kurtus planus 

mokymo procesui 

bei veiklai. 

 

6. Seminarai. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

 

2014 m.  

 

S.Bartulienė 

 

Mokytojų 

kvalifikacija 

 

Kils mokytojų 

kvalifikacija, 

paįvairins pamokų 

turinį įdomiais 

mokymo metodais. 

Metodinių dienų 

metu pasidalins 

gerąja patirtimi apie 

seminaro turinį. 

 

7. Kultūrinio 

mokytojo 

gyvenimo etapai, 

perduodant jaunajai 

kartai, atkreipinat 

dėmesį į 

žmogiškuosius 

išteklius. 

 

2014 m. 

 

S.Bartulienė 

 

Intelektualieji 

 

Kultūrinių žinių 

gilinimas, 

paįvairinant pamokų 

tematiką. 

 

 

 

 

2 TIKSLAS . Gerinti kūrybingos pamokos organizavimą, tėvų švietimą – įtraukiant tėvus į 
švietimo sistemos veiklą. 
 

 
Priemonės 

 
Laikas 

 
Atsakingi 
vykdytojai/koordi- 
natoriai/partneriai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatai, 
sėkmės, kriterijai 

 

1. Pasiūlymų 

teikimas dėl 

mokinių pasiekimų 

ir pažangos 

vertinimo 

 

2014 m. 

sausis 

 

 

S. Bartulienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

J.Stankevičienė 

M.Dižavičienė 

J.Garnienė 

 

Intelektualieji 

 

Teikti pasiūlymus 

dėl mokinių 

pažangumo bei 

vertinimo 

pamokose. 

 

2. Tėvų 

informavimas ir 

konsultavimas 

 

2014 m. 

 

S.Bartulienė 

 

 

Intelektualieji 

 

Bus įvertinta kaip 

tėvai atsižvelgia į 

informavimo 

priemones               

( anketos, 

diskusijos, 

pokalbiai). 



 

 

3. Projektinė 

veikla vykdant 

tėvų, mokinių 

švietimą ugdymo 

klausimais. 

Dalyvavimas 

projekte „Kas 

kraitelėje gyvena?“ 

 

2014 m.m. 

 

S.Bartulienė 

M.Dižavičienė 

J.Striškienė 

 

Intelektualieji 

  

Mokytojai turės 

galimybę sujungti į 

bendrą veiklą tėvus, 

mokinius, 

mokytojus. 

 

 4. Mokytojų 

gerosios patirties 

sklaida. Atviros 

pamokos 

„Mokytojas – 

mokytojui“. 

(Metodininkas – 2 

pamokos, vyr. 

mokytojas- 1). 

 

2014 m.m. 

 

S.Bartulienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

J.Stankevičienė 

J.Garnienė 

M.Dižavičienė 

R.Miknevičienė 

 

Intelektualieji 

 

Mokytojai turės 

galimybę pasidalinti 

gerąja patirtimi, 

pakalbėti bendram 

rate apie silpnąsias 

ir stipriąsias 

pamokos turinio bei 

pamokos vedimo 

ypatybes. 

  

5. Bendri klasių 

susirinkimai. 

Vykdyti tėvų 

informavimą apie 

veiklos ir 

pasiekimų 

rezultatus. 

 

2014 m.         

( pagal 

grafiką) 

 

S.Bartulienė 

Auklėtojai 

 

Intelektualieji 

 

Tėvai turės 

galimybę aptarti 

mokymosi 

rezultatus klasės 

tėvų bei bendruose 

susirinkimuose. 

 

6. Mokytojų 

gerosios patirties 

sklaida rajoninėje 

konferencijose 

„Mažieji projektai 

– ugdymo(si) 

gerinimo 

galimybės“. 

 

2014 m. 

spalis 

 

S.Bartulienė 

J.Garnienė 

M.Dižavičienė 

R.Miknevičienė 

 

Intelektualieji 

 

Mokytojai 

bendraudami 

tobulins savo 

kvalifikaciją, aptars 

projektų veiklą 

pamokose. 

 

7.Dalykinių ir 

tarpdalykinių 

projektų rengimas 

ir įgyvendinimas 

„Draugystės tiltai“. 

 

 

2014 m. 

vasaris 

 

S.Bartulienė 

D.Taučiuvienė 

 

 

 

Intelektualieji 

 

Vyks mokinių 

savišvieta, „Atvirų 

durų diena“ 

mokyklos svečiams. 

 

 

 

8. Metodinės 

grupės veiklos 

įsivertinimai 

 

2014 m. 

gruodis 

 

S. Bartulienė 

 

Intelektualieji 

 

 

Bus numatomi 

prioritetai bei planai 

kitiems mokslo 

metams. 



3 TIKSLAS. Formuoti savarankišką ir kūrybingą asmenybę, pilietiškumą, sveiką pilietį 
estetiškoje ir saugioje mokykloje. 
 

 
Priemonės 

 
Laikas 

 
Atsakingi/ 
vykdytojai/koor-
dinatoriai/partne
-riai 

 
Ištekliai 

 
Rezultatas, 
sėkmės 
kriterijai 

 

1. Dalyvauti 

įvairiose 

olimpiadose, 

konkursuose, 

varžybose, 

susitikimuose, 

mokyklos 

organizuojamose 

šventėse 

projektuose. 

 

2014 m.m. 

 

S.Bartulienė 

J.Garnienė 

M. Dižavičienė 

R. Miknevičienė 

 

Intelektualieji 

 

Manome , jog 

pagerės  mokinių 

mokymosi 

motyvacija, 

savišvieta,rezulta

tai. 

 

2. Neformaliojo 

ugdymo 

pasirinkimas ir 

vertinimas pagal 

mokinių 

pasirinkimus. 

 

2014 m. 

rugsėjis, gegužė 

 

 

S.Bartulienė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

J.Stankevičienė 

mokytojai 

 

 

Intelektualieji 

 

Įvertins 

neformaliojo 

ugdymo veiklą. 

Veiklą 

organizuos pagal 

mokinių 

poreikius. 

 

 

4. Vesti tautinius, 

tradicinius, 

kalendorinius 

renginius pagal 

veiklos planą. 

 

2014  m.m 

 

 

S.Bartulienė 

M.Dižavičienė 

 

Intelektualieji 

 

Ugdys mokinius 

tradicinių 

papročių, 

paminės 

senovines 

šventes, suvoks 

kaip auga 

bręstanti 

asmenybė. 

 

5. Socialinė 

veikla mokykloje  

„Patyčių plitimo 

analizė“ 

 

2014 m. 

balandis 

 

 

S.Bartulienė 

Soc. pedagogas 

A.Bartkevičienė 

 

Intelektualieji 

 

Stengsimės 

mažinti patyčias 

mokinių tarpe.  

 

6. Sveikos 

gyvensenos 

renginiai. 

Projektas 

„Mokyklos 

formulės pliusas 

– sveikata“. 

 

2014  m.m 

 

 

S.Bartulienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

Kūno kultūros 

mokytojas 

 

Intelektualieji 

 

 

Ugdyti sveiką 

žmogų. 

 



 

7. Renginių ir 

užsiėmimų , 

išvykų 

organizavimas ir 

vykdymas pagal 

sudarytą kultūros 

renginių planą. 

 

2014 m. 

 

S.Bartulienė 

Auklėtojai 

 

Intelektualieji 

 

 

 

Ugdysis 

tolerantiška, 

bendraujanti 

asmenybė. 

 

8. Pasiūlymų 

teikimas 

metodinės veiklos 

aktyvinimui ir 

tobulinimui 

 

2014 m. gruodis 

(bei per mokslo 

metus 

paskirtomis 

datomis ). 

 

S.Bartulienė 

J. Garnienė 

M. Dižavičienė 

R. Miknevičienė 

 

Intelektualieji 

 

 

Bus pateikti 

pasiūlymai. 

 


