
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m.   

 

 

 

VEIKLOS PRIORITETAS – KIEKVIENO MOKINIO INDIVIDUALIAS GALIMYBES 

ATITINKANTIS UGDYMAS, PASIEKIMAI, PAŽANGA. 

TIKSLAI : 1. Organizuoti metodinę veiklą, užtikrinančią išmanų ir tyrinėjantį mokymąsi.  

                   2. Inicijuoti metodinę veiklą, skatinančią mokinių pažangos stebėjimą. 

                   3. Bendradarbiaujant  sukurti mokymosi aplinką, sudarančią  galimybes mokiniams 

tapti aktyviais mokymo(si) proceso dalyviais. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Parengti bendrus susitarimus dėl mokymosi pažangos stebėjimo.  

2. Kuriant besimokančią bendruomenę, organizuoti ugdymą  efektyviai taikant IT. 

3. Skatinant bendradarbiavimą, inicijuoti integruojamąją, projektinę veiklą. 

4.  Išanalizavus standartizuotų testus, parengti priemonių planus spragoms likviduoti. 

 

 

 

Nr. Veikla Data Atsakingas 

1. Metodinis posėdis dėl metodinio darbo 

krypčių bei metodinių grupių (MG) veiklos 

planų rengimo, įgyvendinančių 2017-2018 

m.m. progimnazijos veiklos  tikslus ir 

uždavinius bei 2017-2020 m. strateginį 

progimnazijos planą.  

2017 m. rugsėjo 

mėn.  

 A. Bambalienė 

2. Ilgalaikių(etapais) planų korekcijos 

numatant laiko rezervą, skirtą mokymosi 

spragoms likviduoti. 

2017 m. rugsėjo 

mėn.   

A. Bambalienė,  

metodinė taryba 

3. Metodinis – praktinis užsiėmimas 1-8 klasių 

įvairių dalykų mokytojams, norintiems 

išmokti taikyti  Padlet, Socrative, Edmodo ir 

kt. įrankius pamokoje. 

2017 m. spalio 

mėn.  

A.Bambalienė  

J.Prialgauskaitė 

R.Skulskienė 

A.Melninkaitienė 

4. Pradinių klasių ir 5-8 klasių mokinių 

pažangos ir pasiekimų aprašo atnaujinimas.  

2017 m. lapkričio 

mėn.  

A. Bambalienė,  

metodinė taryba, 

metodinės grupės 

5. Tikslingų mokymo priemonių kūrimas.  2017-2018 m.m. A. Bambalienė,  

metodinė taryba 

6. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas 

per visų dalykų pamokas.  

2017-2018 m.m.  A. Bambalienė,  

metodinė taryba 

7. Klasių pažangos stebėjimai, aptarimai, 

vertinimai ir viešinimas.  

2017 m. gruodžio 

mėn. 

2018 m. kovo, 

birželio mėn.  

 A. Bambalienė 

 

8.  Mokinių pažangos aptarimai metodinėse 

grupėse pasibaigus  trimestrui.  

2017 m. gruodžio 

mėn. 

2018 m. kovo, 

birželio mėn. 

A. Bambalienė, 

metodinė taryba 



9.  Atskirų mokinių (ne)pažangos stebėjimas ir 

ugdymo pasiekimų aptarimai.  

2017-2018 m.m. A. Bambalienė, MG 

pirmininkai 
10. Pažangos stebėjimo aprašo parengimas.  2017 m. gruodžio 

mėn.  

A. Bambalienė, 

metodinė taryba, 

darbo grupė 
11. Skaitymo strategijų pasirinkimas ir 

taikymas. II etapas 

2017 m. gruodžio 

– gegužės mėn.  

Metodinė taryba  

12. Projektinės veiklos organizavimas, sklaida.   2017-2018 m.m. 

 

A. Bambalienė, 

metodinė  taryba 

13. Ugdomojo proceso integracija. 2017-2018 m.m. Metodinė  taryba, 

mokytojai 

14.  Mokinių pažangos skatinimas organizuojant 

ugdymą netradicinėse erdvėse.  

2017-2018 m.m. Metodinė  taryba, 

mokytojai 

15. IT technologijų taikymas organizuojant 

ugdymą.  

2017-2018 m.m. Metodinė  taryba, 

mokytojai 

16. Metodinių grupių veiklos planų 

įgyvendinimo derinimas rengiant mėnesio 

mokyklos darbo planą.   

2017-2018 m.m.  A.Bambalienė,  

Metodinė taryba 

17.  MG ir metodinės tarybos veiklos ataskaitų 

pristatymas mokyklos bendruomenei. 

2018 m. birželio 

mėn.  

 A. Bambalienė,  

Metodinė taryba 

 

 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                         Aušra Bambalienė  

 

 


