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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  2017 – 2018  m. m.  

Prioritetas:  Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo, ugdymo kokybės ir 

veiksmingumo, įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir 

rezultatų naudojimo asmenybės augimui modelį, ugdyti kūrybingus ir drąsius Simono Daukanto 

dvasios įkvėptus mokinius. 

 

Strateginis tikslas: Užtikrinti ugdymo(si)  kokybę ir prieinamumą. 

Gimnazijos metų veiklos tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Metodinės tarybos metų veiklos tikslas: Tobulinti pamokos vadybą ir švietimo pagalbą 

mokiniams. 

Veiklos 

uždaviniai 
Priemonės Data Atsakingas 

Laukiami 

rezultatai 

Kompetentingai 

atrinkti ir  

suplanuoti  

ugdymo turinį 

Ugdymo turinį 

reglamentuojančių 

dokumentų aptarimas 

Per metus  

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Suderinti 

mokomųjų ir 

pasirenkamųjų 

dalykų ilgalaikiai 

planai bei modulių 

programos atitiks 

Bendrųjų 

programų 

reikalavimus bei 

visi laikysis 

vieningų 

susitarimų. 

Mokomųjų dalykų ir 

pasirenkamųjų dalykų 

ilgalaikių planų bei 

modulių programų 

aptarimas ir suderinimas 

Iki 09 

mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinės 

tarybos 

pirmininkė,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Integruoti ugdymo 

turinį 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

2017 – 2018 m. m. 

aptarimas ir suderinimas 

Iki 09  

mėn.  

Vaiko gerovės 

komisija 

Įvairi mokinių 

veikla išugdys 

pasitikėjimą, 

vidinę motyvaciją, 

formuos kritinį  

mąstymą  

Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo; Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai; Etninės 

kultūros; Laisvės kovų 

istorijos; Žmogaus saugos 

bendrųjų programų 

integravimas į mokomųjų 

dalykų programas 

Iki 09 

mėn.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Planuoti ir vesti 

integruotas pamokas 

Per metus Dalykų 

mokytojai 



Organizuoti integruotus 

projektus, konkursus, 

viktorinas 

Per metus Dalykų 

mokytojai 

Teikti integruotų 

programų idėjas 

Per metus Dalykų 

mokytojai 

Nagrinėti ir 

planuoti ugdymo 

proceso 

aprūpinimą 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių 2018 – 2019 

m. m. poreikio aptarimas 

04 mėn. Bibliotekininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tikslingai 

užsakant bei 

naudojant 

vadovėlius ir 

mokymo 

priemones bus 

taupomos mokinio 

krepšelio lėšos 

 

 

Strateginis tikslas: Užtikrinti ugdymo(si)  kokybę ir prieinamumą. 

Gimnazijos metų veiklos tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Metodinės tarybos metų veiklos tikslas: Tobulinti pamokos vadybą ir švietimo pagalbą 

mokiniams 

Veiklos 

uždaviniai 
Priemonės Data Atsakingas 

Laukiami 

rezultatai 

Siekti ugdymosi 

kokybės 

Mokinių pasiekimų 

įsivertinimas, stebėjimas, 

analizė ir pokyčių 

nustatymas 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinės 

tarybos 

pirmininkė,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokinių 

pasiekimų 

įsivertinimas, 

stebėjimas, 

analizė padės 

mokiniams 

mokytis – 

nustatys atotrūkį 

tarp jo dabartinio 

ir pageidaujamo 

rezultato ir padės 

tą atotrūkį įveikti 

Ugdymo 

individualizavimas 

ir diferencijavimas 

 

Mokymosi stilių 

nustatymas 5 klasių 

mokiniams 

09 mėn. 5 klasių 

vadovai, 

gimnazijos 

psichologė 

Išsiaiškinus 

kylančių sunkumų 

priežastis bus  

siekiama jas 

sumažinti, 

papildomai padėti 

silpniau 

besimokantiems 

mokiniams 

Tirti 1, 5, III 

klasių mokinių 

adaptaciją 

Analizuoti 1, 5, III klasių 

mokinių adaptacijos 

sėkmes, nesėkmes ir 

problemas 

12 mėn. 1, 5, III klasių 

vadovai, 

gimnazijos 

psichologė 

Išsiaiškinti ir 

atskleisti 

pedagogų 

nuomonę apie I – 

IV klasių mokinių 

mokymosi krūvio 

problemas, jų 

reguliavimo 

galimybes 

 

Analizuoti I – IV klasių 

mokinių mokymosi 

krūvių problemas, jų 

reguliavimo galimybes 

04 mėn. Metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

Tyrimas padės 

nustatyti 

mokymosi krūvių 

problemas, jų 

reguliavimo 

galimybių sritis 



 

Strateginis tikslas: Užtikrinti ugdymo(si)  kokybę ir prieinamumą. 

Gimnazijos metų veiklos tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę. 

Metodinės tarybos metų veiklos tikslas: Tobulinti pamokos vadybą ir švietimo pagalbą 

mokiniams. 

Veiklos 

uždaviniai 
Priemonės Data Atsakingas 

Laukiami 

rezultatai 

Ugdyti mokinių 

bendruosius ir 

dalykinius 

gebėjimus 

Dalyvauti moksleivių 

konferencijose, 

olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, 

projektuose, renginiuose 

Per metus Skyrių vedėjos, 

dalykų 

mokytojai 

Pagerės 

motyvacija, 

mokiniai gebės 

geriau taikyti 

įgytas žinias 

praktikoje 

 
Ugdyti mokinių 

mokymosi 

gebėjimus, skatinti 

bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

Organizuoti 

integruojamųjų 

programų moksleivių 

konferenciją 

„Integruojamosios 

programos stiprina ryšius 

su socialine ir gyvenimo 

aplinka“ 

06 mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinės 

tarybos 

pirmininkė,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Puoselėti 

tautodailės ir 

dailiųjų amatų 

ugdymo tradicijas 

įvairių dalykų 

pamokose ir 

popamokinėje 

veikloje 

Vesti edukacines 

pamokas mokyklos 

muziejuje, pertvarkyti ir 

plėsti ekspoziciją, 

užmegzti ryšius su kitų 

mokyklų jaunaisiais 

muziejininkais 

Per metus Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

Puoselėjamos 

tradicijos, 

ugdomas mokinių 

pilietiškumas 

 

Organizuoti dailiųjų 

amatų muges, pamąstyti 

apie galimybę vesti 

edukacinius renginius 

savo gimnazijos 

mokiniams ir svečiams 

Per metus Metodinė 

taryba, dalykų 

mokytojai 

Mokiniai geriau 

suvoks savo šalies 

kultūros savitumą 

ir išskirtinumą 

 

 

Strateginis tikslas: Užtikrinti ugdymo(si)  kokybę ir prieinamumą. 

Gimnazijos metų veiklos tikslas: Kelti mokytojų kvalifikaciją, skatinti mokymąsi visą gyvenimą. 

Metodinės tarybos metų veiklos tikslas: Užtikrinti veiksmingą mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

Veiklos 

uždaviniai 
Priemonės Data Atsakingas 

Laukiami 

rezultatai 

Tobulinti 

mokytojų 

profesines žinias, 

dalykines 

kompetencijas ir 

gebėjimus, kurie 

padeda 

organizuoti 

ugdymo procesą 

įvairių gebėjimų ir 

poreikių 

mokiniams 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 

(seminaruose, kursuose, 

mokymuose, 

konferencijose, atvirose 

pamokose) 

Per metus Skyrių vedėjos, 

metodinė taryba 

Mokytojai įgis 

reikiamų žinių, 

gebėjimų ir 

kompetencijų 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvyka į parodą 

„Mokykla 2017“. 

 

 

 

 

11 mėn. Skyrių vedėjos, 

metodinė taryba 



Inicijuoti gerosios 

patirties sklaidą, 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

stiprinti 

partnerystės ryšius 

„Mokytojas- 

mokytojui“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiauti su 

rajono ir respublikos 

mokyklų mokytojais 

Per metus Skyrių vedėjos, 

metodinė taryba 

Gerės 

bendradarbiavimas, 

tobulės mokytojų 

dalykinės 

kompetencijos, bus 

skleidžiamos 

lyderystės 

gimnazijoje idėjos, 

gerės pamokų 

vadyba, taps 

aktyvesnė 

mokytojų veikla 

gimnazijoje ir už 

jos ribų 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoginės patirties 

sklaida metodinėse 

grupėse (aptarti lankytų 

seminarų, kursų 

medžiagą, stebėtas 

atviras pamokas, 

žiniasklaidoje pateiktas 

naujoves ir kt.) 

Per metus Mokytojai 

 

Organizuoti mokytojų 

sukurtų metodinių darbų 

ir priemonių parodą 

11 mėn. 

Organizuoti metodinių 

grupių dienas/ savaites 

 

Per metus 

Vesti ir aptarti atviras ar 

„kolega – kolegai“ 

pamokas, renginius 

Per metus 

 

Mokytojai  

 

Ugdyti asmeninio 

tobulėjimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją 

Mokytojo veiklos 2017-

2018 m. m. 

į(si)vertinimas,  

savianalizių aptarimas. 

06 mėn. Mokytojai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

metodinės 

tarybos 

pirmininkė 

 

Mokytojai gebės 

reflektuoti savo 

pedagoginę veiklą 

ir  remdamiesi 

savo asmeniniu 

veiklos vertinimu 

nusistatyti 

tolesnius 

kompetencijų 

ugdymo(si) tikslus 

 

Analizuoti ir 

vertinti 

gimnazijos 

metodinę veiklą 

Metodinių grupių ir 

metodinės tarybos 

posėdžiai: 

 2017 – 2018 m. m. 

metodinės veiklos 

analizė, tobulintinų sričių 

ir prioritetų nustatymas 

2018 – 2019 m.  m. 

 Metodinių grupių ir 

metodinės tarybos 

veiklos planų 2018 – 

2019 m. m. aptarimas ir 

sudarymas 

 Metodinės tarybos 

sudėties 2018 – 2019 m. 

m.  aptarimas 

2018 m. 

birželio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinės 

tarybos 

pirmininkė,  

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Nustačius 

privalumus ir 

trūkumus tikslingai 

ir planingai bus 

koreguojama 

gimnazijos ir 

metodinės tarybos 

veikla. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                  Andžela Raustienė                      

 


