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Metodinės veiklos tikslas: 

Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, mokinių asmeninės pažangos stebėseną ir vertinimą, 

mokytojų saviugdą, kvalifikacijos augimą telkiant bendruomenę. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai: 

 Siekti nuolatinio mokytojų kompetencijų augimo; 

 Inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

 Skleisti metodines ir dalykines naujoves; 

 Sudaryti sąlygas mokiniams siekti asmeninės pažangos;  

 Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas; 

 Tikslingai naudoti IT bazę, kompiuterines programas ir skaitmeninius įrankius ugdymo turiniui 

pateikti, mokiniams vertinti, mokymosi motyvacijai didinti. 

 

Mokytojų kvalifikacija 

 Ekspertai – 0 

 Metodininkai - 18 

 Vyresnieji – 22 

 Mokytojai - 14 

Metodinės tarybos nariai: 

Rita Užienė – metodinės tarybos pirmininkė;  

Jūratė Zacharevičienė – metodinės tarybos sekretorė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės 

pirmininkė;  

Regina Buzienė - lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;  

Rasa Vaičiuvienė – matematikos, informatikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Daiva Rudaminienė – pradinių klasių lietuvių mokomąja kalba mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Kristina Romankevič – pradinių klasių lenkų mokomąja kalba mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Alina Sniežko – gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas; 

Lilija Voicechovska – lenkų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Jovita Kundrotienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Viačeslav Verbovik – menų, technologijų, žmogaus saugos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės 

pirmininkas 

 



Darbo planas 

 

I. Bendroji dalis, pasitarimai 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo 

data 

Atsakingas Laukiami rezultatai 

I.1 Metodinės tarybos veikla 2022 – 

2023 m. m. 

Tikslai, uždaviniai, plano sudarymas 

Rugsėjis Rita Užienė Pagal gimnazijos 2022- 

2023 m. m. veiklos tikslus 

ir uždavinius sudarytas 

Gimnazijos metodinės 

tarybos veiklos planas 

I.2 Pavaduojamų pamokų įforminimo 

aptarimas ir patvirtinimas 

Rugsėjis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Bus patvirtintas 

pavaduojamų pamokų 

įforminimas 

I.3 2021 m. valstybinių brandos 

egzaminų analizė: išvados, trūkumai, 

numatomos galimybės 

Lapkritis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Išsiaiškinti, kokia 

reikalinga pagalba 

mokiniams, 

besiruošiantiems PUPP, 

mokykliniams ir 

valstybiniams brandos 

egzaminams 

I.4 Bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatai ir valstybinių brandos 

egzaminų pasirinkimo analizė 

Lapkritis Rita Užienė Išsiaiškinta, ar pozityviai 

pasirinkti valstybiniai 

brandos egzaminai 

I.5 Olimpiadų ir konkursų mokyklinio 

etapo organizavimas 

Gruodis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Motyvuoja siekti 

aukštesnių mokymosi 

rezultatų. 

I.6 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetai 2023 m.  

Sausis Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Vyks planingas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

pagal metodinių grupių 

parinktus kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus 

I.7 Naujausioji pedagoginė literatūra, 

švietimo idėjų ir naujovių sklaida, 

kitų šalių pedagogų patirties 

panaudojimas šiuolaikinės pamokos 

vadyboje 

Rugsėjis - 

Birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Informacijos sklaida, 

naujovių švietimo 

sistemoje įgyvendinimas 

I.8 Laisvai pasirenkamųjų dalykų ir 

modulių, neformaliojo švietimo 

vykdomų programų tikslingumo ir 

poreikio aptarimas, naujų programų 

pasiūla 2023- 2024 m. m. 

Kovas Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Sukurta anketa TAMO 

sistemoje mokiniams apie 

laisvai pasirenkamųjų 

dalykų, modulių, 

neformaliojo švietimo 

programų reikalingumą, 

jų pasirinkimą. 



I.9 Metodinių grupių veiklos 

įsivertinimas, metodinių grupių 

pirmininkų 2022– 2023 m. m. 

ataskaita 

Rugpjūtis Rita Užienė Įvertinta metodinių 

grupių veikla: sėkmės 

ir nesėkmės 

 

II. Metodinė veikla 

 

II.1 Geros pamokos modulio kūrimas 

(atviros pamokos, pamokos 

netradicinėse erdvėse, veiklos 

gimnazijos mokytojams) 

Rugsėjis - 

Birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės pamokų vadyba 

II.2 Trumpalaikių projektų, renginių ir 

dalykinių savaičių (dienų) vykdymas 

Rugsėjis - 

Birželis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Skatinsime domėjimąsi 

mokomuoju dalyku, 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

II.3 Teikti metodinę pagalbą 

pradedantiems pedagoginę veiklą 

mokytojams 

Rugsėjis - 

Birželis 

Administracija 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Kryptingai vyks mokytojų 

atestacija 

 

III. Pranešimai 

 

III.1 STEAM veikla ir erdvės Sausis Rita Grybaitė Pasidalijimas gerąja 

patirtimi 

Pastaba. Metodinė taryba pasilieka teisę koreguoti veiklos planą 

______________________________________ 

Metodinės tarybos pirmininkė    Rita Užienė 
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Metodinės tarybos 
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