
                                                                                                PATVIRTINTA 

   Papilės Simono Daukanto gimnazijos  

                                                                                                direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  

                                                                                                įsakymu Nr. V-217 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  2019–2020  m. m.  

Prioritetas:  Didinti pamokos veiksmingumą ir kokybę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą, 

skatinti mokinio motyvaciją, matuojant asmeninę pažangą, panaudoti grįžtamojo ryšio informaciją 

ugdymo proceso tobulinimui. 

Strateginis tikslas: Užtikrinti veiksmingą ugdymą. 

Gimnazijos metų veiklos tikslas: Gerinti ugdymo(si) kokybę pamokose, siekiant  kiekvieno 

mokinio pažangos. 

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 

mokslo 

metus  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

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,  

metodinė taryba  

 

Integruoti ugdymo 

turinį 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

2019–2020 m. m. 

aptarimas ir suderinimas. 

Iki 09  

mėn.  

Vaiko gerovės 

komisija 

Įvairi mokinių 

veikla išugdys 

pasitikėjimą, vidinę 

motyvaciją, formuos 

kritinį  

mąstymą  

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 

mokslo 

metus 

 

Mokytojai 

 

Organizuoti integruotus 

projektus, konkursus, 

viktorinas. 



Teikti integruotų 

programų idėjas. 

Nagrinėti ir 

planuoti ugdymo 

proceso 

aprūpinimą 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių 2020–2021 

m. m. poreikio 

aptarimas. 

04 mėn. Bibliotekininkė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Tikslingai užsakant 

bei naudojant 

vadovėlius ir 

mokymo priemones 

bus taupomos 

mokinio krepšelio 

lėšos 

Siekti ugdymosi 

kokybės 

Mokinių pasiekimų 

stebėjimas, analizė ir 

pokyčių nustatymas 

(NMPP, PUPP, BE 

rezultatų aptarimas, 

bandomųjų PUPP, BE 

rezultatų aptarimas). 

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja,  

metodinė taryba  

 

Mokinių pasiekimų 

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 klasės vadovė 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. Akmenės rajono 

pedagoginė – 

psichologinė 

tarnyba 

Ugdyti mokinių 

bendruosius ir 

dalykinius 

gebėjimus 

Dalyvauti moksleivių 

konferencijose, 

olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, 

projektuose, renginiuose. 

Per 

mokslo 

metus 

Skyrių vedėjos, 

mokytojai, 

klasių vadovai 

Pagerės motyvacija, 

mokiniai gebės 

geriau taikyti įgytas 

žinias praktikoje, 

mokės įsivertinti 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją 

 

Integruoti į dalykų 

ugdymo turinį 

„Mokėjimo mokytis“ 

integruojamąją 

programą. 

Ugdyti mokinių 

gebėjimą  įsivertinti 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

Ugdyti mokinių 

mokymosi 

gebėjimus, skatinti 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

Organizuoti mokinių 

konferenciją „Gyvenu 

sveikai“ (pagal 

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrąją 

programą). 

06 mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja,  

metodinė taryba 

 

Įvairi veikla 

formuos mokinių 

atsakingą požiūrį į 

savo sveikatą 

Dalyvauti Akmenės Per Metodinė Puoselėjamos 



rajono savivaldybės LL3 

pokyčio projekte 

„Patyriminis mokymasis 

Akmenės rajone – kelias 

į sėkmę“. 

mokslo 

metus 

taryba, 

mokytojai 

tradicijos, ugdomas 

mokinių 

pilietiškumas 

 

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; 

inicijuoti gerosios 

patirties sklaidą, 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

stiprinti 

partnerystės ryšius 

„Mokytojas  –

mokytojui“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 

(seminaruose, kursuose, 

mokymuose, 

konferencijose, atvirose 

pamokose). 

Per mokslo 

metus 

 

Skyrių vedėjos, 

metodinė taryba 

 

Mokytojai įgis 

reikiamų žinių, 

gebėjimų ir 

kompetencijų. 

Gerės 

bendradarbiavimas, 

tobulės mokytojų 

dalykinės 

kompetencijos, bus 

skleidžiamos 

lyderystės 

gimnazijoje idėjos, 

gerės pamokų 

vadyba, taps 

aktyvesnė 

mokytojų veikla 

gimnazijoje ir už 

jos ribų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiauti su 

rajono ir respublikos 

mokyklų mokytojais. 

Pedagoginės patirties 

sklaida metodinėse 

grupėse (aptarti lankytų 

seminarų, kursų 

medžiagą, stebėtas 

atviras pamokas, 

žiniasklaidoje pateiktas 

naujoves ir kt.). 

Per mokslo 

metus 

Mokytojai 

 

Organizuoti mokytojų 

sukurtų metodinių darbų 

ir priemonių parodą. 

05–06  

mėn. 

Metodinė taryba 

Organizuoti mokomųjų 

dalykų dienas/ savaites/ 

renginius. 

Per mokslo 

metus 

 

Mokytojai  

 

Vesti ir aptarti atviras ar 

„kolega – kolegai“ 

pamokas, renginius. 

Metodinių naujovių 

pritaikymo  pamokose ir 

mokytojo darbe, grįžus iš 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių, sklaida. 

Dalyvauti socialinį ir 

emocinį intelektą 

ugdančių „LIONS 

QUEST“ programų 

„Laikas kartu“ ir „Raktai 

į sėkmę“ seminaruose. 

10 mėn., 

02 mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 



Organizuoti mokytojų 

pasidalinimo gerąja 

patirtimi popietes. 

Kartą per 

mėnesį 

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

mokytojai 

  Organizuoti gimnazijos 

mokytojų konferenciją 

„Metodų mugė“. 

02 mėn. 

Ugdyti asmeninio 

tobulėjimo ir 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją 

Mokytojų 2019–2020 m. 

m. veiklos aptarimas ir 

į(si)vertinimas. 

06 mėn. Mokytojai, 

metodinė taryba  

 

Mokytojai gebės 

reflektuoti savo 

pedagoginę veiklą 

ir  remdamiesi 

savo asmeniniu 

veiklos vertinimu 

nusistatyti 

tolesnius 

kompetencijų 

ugdymo(si) tikslus 

Analizuoti ir 

vertinti 

gimnazijos 

metodinę veiklą 

2019–2020 m. m. 

metodinės veiklos 

analizė, tobulintinų sričių 

ir prioritetų nustatymas 

2020–2021 m.  m. 

06 mėn. Direktoriaus 

pavaduotoja,  

metodinė taryba  

 

Nustačius 

privalumus ir 

trūkumus tikslingai 

ir planingai bus 

koreguojama 

gimnazijos ir 

metodinės tarybos 

veikla 

Metodinių grupių ir 

metodinės tarybos 

veiklos planų 2020–2021 

m. m. aptarimas ir 

sudarymas. 

08 mėn. 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                              Roma Narkuvienė                      


