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Metodinę tarybą sudaro: 

1. Metodinių grupių pirmininkai. 

1.1. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė. Pirmininkė – Alma Tipšienė, pradinių klasių 

mokytoja metodininkė. 

1.2. Lietuvių kalbos (lietuvių kalbos ir  tikybos mokytojai, bibliotekos vedėja) metodinė 

grupė. Pirmininkas – Violeta Rimkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

1.3. Užsienio kalbų metodinė grupė. Pirmininkė – Sivija Petrikienė, anglų kalbos vyresnioji 

mokytoja. 

1.4. Socialinių ir Gamtos mokslų ( geografijos, istorijos, fizikos, chemijos, biologijos) 

metodinė grupė. Pirmininkas – Daiva Kerienė, biologijos vyr. mokytoja.  

1.5. Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos) metodinė 

grupė. Pirmininkė – Ingrida Sungailienė, informacinių technologijų mokytoja 

metodininkė. 

1.6. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, choreografijos, technologijų)  metodinė grupė. 

Pirmininkė -  Justė Tulickienė, choreografijos mokytoja. 

1.7. Gynybinio-pilietinio ugdymo metodinė grupė (kūno kultūros mokytojai bei gynybinio – 

pilietinio ugdymo instruktorius). Pirmininkė – Jurgita Krasauskienė, kūno kultūros vyresnioji 

mokytoja. 

1.8. Klasių vadovų metodinė grupė. Pirmininkė – Viktorija Petrutienė 

1.9. Pagalbos mokiniui specialistų grupė. Pirmininkė – Miglė Kelpšienė 

2. Rajono metodinių grupių pirmininkai. 

 

Tikslas: Siekti ugdymo proceso kokybės užtikrinimo, mokytojų profesinių kompetencijų augimo ir 

gerosios darbo patirties skleidimo, puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes, ugdant sveikos gyvensenos 

bei socialines kompetencijas, mokinių sąmoningumą bei pilietiškumą, bendradarbiaujant su tėvais.  

 Uždaviniai:  

1. Inicijuoti ir užtikrinti  mokytojų metodinį ir dalykinį bei profesinį tarpusavio 

bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su švietimo 

pagalbos įstaigomis. 

2. Planuoti ir nagrinėti kartu su mokyklos vadovu ir pavaduotoju ugdymui ugdymo turinį, 

ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.  

3. Tobulinti nuotolinio mokymo procesą.  

4. Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti tinkamą išsilavinimą. 

 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Vykdymas  

Laukiami 

rezultatai 
 

Vykdytojas 

 

Data 

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

 

1. Dalykų metodinių grupių bei metodinės 

tarybos veiklos plano 2021 m.  aptarimas ir 

tvirtinimas. 

 

 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas, 

metodinių 

 

 

 

Sausio I 

savaitė 

 

 

 

Nustatytos 

metodinių grupių 

veiklos kryptys, 

susitarta dėl veiklos 



 

 

 

 

 

 

 

 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planavimo; 

suplanuota 

metodinės tarybos 

veikla, numatytos 

gairės kryptingam 

veiklos 

organizavimui ir 

koordinavimui. 

 

2. Savianalizės anketų pildymas ir pristatymas. 

 

 

 

Visi mokytojai 

 

 

 

Gruodis  

 

 

 

Kiekvienas 

mokytojas pasidarys 

savo veiklos analizę, 

atkreips dėmesį į 

tobulintinas veiklas 

ir pasiekimus 

 

 

3. Dalykų metodinių grupių, klasės vadovų bei 

mokinio pagalbos specialistų grupių bei 

metodinės tarybos ataskaitinis susirinkimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinių 

grupių, klasių 

vadovų grupės 

pirmininkai, 

metodinės  

tarybos 

pirmininkė 

 

 

 

 

Gruodis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Išryškės problemos, 

susijusios su 

mokytojų 

kompetencijomis ir 

kvalifikacija, bus 

įvertinta vykdyta 

veikla. Padės 

išsiaiškinti 

prioritetus 

ateinančių metų 

darbui. 

II. METODINIAI RENGINIAI 

 

1. Dalijimasis gerąja patirtimi, pranešimų 

skaitymas. 

 

 

 

 

 

Metodinė 

taryba, 

metodinių  

grupių nariai  

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Pasidalins gerąja 

metodine patirtimi 

rajone/respublikoje, 

savo metodinėse 

grupėse. 

 

2. Integruotų projektų, atvirų (ne)integruotų 

pamokų ir kitų ugdomųjų veiklų vykdymas 

 

 

 

 

Metodinė 

taryba ir 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Tarpdalykinės 

integracijos 

skatinimas, mokinių 

motyvacijos kėlimas 



3. Projektinės veiklos vykdymas 

 

 

 

 

Metodinių  

grupių 

pirmininkai 

 

 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

Patirties 

pasidalijimas padės 

diegti inovacinius 

veiklos/mokymo 

metodus mokykloje, 

pamokoje. 

4.Savianalizės anketos tobulinimas ir 

konkretinimas  

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

pavaduotojas 

ugdymui 

sausis Bus patobulinta 

savianalizės anketa, 

kad mokytojai galėtų 

įsivertinti save 

5.Atviros pamokos ir gerosios patirties sklaida 

„Kolega – kolegai“  

Visi mokytojai Visus 

metus 

Kiekvienas 

mokytojas stebės 

bent po vieną savo 

kolegos pamoką ir ją 

analizuos 

 

6. PUPP ir BE: mokinių pasiruošimą PUPP ir 

brandos egzaminams 

 

 

 

 

Mokytojai 

dalykininkai  

 

 

 

 

Vasaris-

kovas 

 

 

 

 

Metodinėse grupėse 

aptariami 

bandomieji 

egzaminai, 

susitariama dėl 

priemonių 

aukštesniems 

mokymosi 

rezultatams pasiekti. 

 

7.Tėvų informavimas,  

tėvų dienų organizavimas 

Mokyklos 

vadovai, klasių 

vadovai, 

metodinės 

tarybos nariai 

 

 

Sausis-

vasaris , 

lapkritis 

Bus sukurta efektyvi 

tėvų informavimo 

sistema, išnaudojant 

turimas nuotolinio 

ugdymo platformas, 

vedami nuotoliniai 

tėvų susirinkimai. 

Ne karantino metu 

tėvai galės lankytis 

mokykloje, 

pamokose, 

individualiai kalbėti 

su mokytojais 



8.Nuotolinio ugdymo gebėjimų ir įgūdžių 

tobulinimas, naudojant „Office 365“ programą 

Mokytojai ir 

mokinio 

pagalbos 

specialistai 

Sausis- 

vasaris 

Tęstiniame 80 val. 

IT seminare, 

mokytojai 

patobulins savo IT 

žinias, skaitmeninį 

raštingumą 

 

 

9. Pagalbos jauniems ir besirengiantiems 

atestacijai pedagogams teikimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai. 

 

 

Visus 

metus. 

 

 

 

 

 

 

Teikiama pagalba 

padės suruošti 

dokumentus 

atestacijai. 

 

 

 

10. Dalyvavimas respublikiniuose ir rajono 

metodiniuose renginiuose 

Metodinės 

tarybos nariai 

ir kiti 

mokytojai 

Visus 

metus  

Metodinėse grupėse 

reflektuoti savo 

veiklą ir įsivertinti, 

pasidalinti įgytomis 

žiniomis ir įgyta 

patirtimi 

11. Aktualios informacijos pateikimas 

gimnazijos internetinėje svetainėje 

Metodinės 

tarybos nariai 

Visus 

metus  

Gimnazijos 

garsinimas 

12. Darbas su gabiais mokiniais. Dalykinių 

olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo 

iniciavimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

Visus 

metus  

Išsiaiškinami 

gabiausi mokiniai, 

garsinamas 

gimnazijos vardas, 

skatinamas 

mokytojų 

susitelkimas 

dalykinėje srityje 

13. Edukacinės veiklos ir pamokų 

netradicinėse aplinkose inicijavimas 

Visi mokytojai Visus 

metus  

Rengiant tokias  

veiklas bus 

stiprinama mokinių 

motyvacija 

III. TIRIAMOJI VEIKLA 

 

Tyrimas „Mokinių emocinė savijauta ir 

pagalbos emocinės sveikatos gerinimui 

teikimas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodikos 

taryba,  

Psichologė 

 

 

 

 

 

Gegužės 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

Tyrime dalyvaus 9-

12 kl. mokiniai, 

tyrimo rezultatai bus 

panaudoti 

planuojant 

ugdomąją veiklą.  

 



 

 

Laukiamas rezultatas:  

1. Organizuojami metodikos grupių ir metodikos tarybos posėdžiai, kuriuose svarstomi 

svarbiausios metodinės aktualijos, dalinamasi metodine patirtimi, aptariamos problemos 

užtikrins sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą, didins ugdymo kokybę.  

2. Tarpdalykinė integracija ne tik sumažins mokinių mokymosi krūvius, bet ir kels mokinių 

motyvaciją. 

3. Vykdoma projektinė bei edukacinės veiklos skatins mokinių kūrybinį mąstymą, ugdymosi 

motyvaciją  

4. Lankydamiesi ir stebėdami kolegų atviras (ne)integruotas pamokas mokytojai sustiprins 

profesines kompetencijas, vyks bendradarbiavimas, siekiant ugdymo(si) kokybės.  

5.  

 

 

 

 Metodinės tarybos pirmininkė                                                            Rita Brasienė 

 


