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METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2022 m. 

 

  Tikslas:  

Stiprinti mokytojų gebėjimą organizuoti šiuolaikišką ugdymo procesą, skatinant dalintis 

gerąja patirtimi, aktyvinant ugdymosi metodus ir kuriant saugią aplinką. 

 

 Uždaviniai:  

 Tobulinti pamokos vadybą, užtikrinti, kad būtų planuojamos, organizuojamos ir 

vykdomos šiuolaikinę metodiką atitinkančios pamokos.  

 Skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, tarpusavio 

pagalba grįstus santykius bendruomenėje bei saugią aplinką. 

 Formuoti pozityvią komunikaciją tarp mokytojų. 

 Atsižvelgti į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes organizuojant 

ugdymą(si), 

 Didinti progimnazijos patrauklumą ir atvirumą visuomenei, gerinti įvaizdį. 

 Ugdyti mokyklos bendruomenės narių sąmoningumą. 
 

Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1.  Metodinės tarybos darbo plano 

2021m. aptarimas. Plano 2022 m. 

sudarymas.  

Sausio mėn. Visi Metodinės tarybos nariai 

Kristina Mišeikienė 

2.  Metodinės tarybos veiklos plano 

aprobavimas 2022 m.  

Sausio mėn. 

IV sav. 

Visi Metodinės tarybos nariai 

Kristina Mišeikienė 

3.  Edukacinių erdvių naudojimo 

tikslingumas: II aukšto Parodų  

kampo užimtumo 2022 m. m. grafiko 

sudarymas.  

Sausio ir  

rugsėjo mėn.  

Milena Rukaitė  

4.  Atvirų pamokų sąrašo 2022 m. m. 

sudarymas bei skelbimas. 

Sausio mėn. 

ir rugsėjo mėn. 

Violeta Rynkevičienė 

5.  Atvirų durų dienų savaitė.  Vasario mėn. 

IV sav. 

Kristina Mišeikienė 

Visi Metodinės tarybos nariai 

6.  Mokytojų mainai Visus metus Monika Dimitrijavaitė 

7.  Pedagogų apskritojo stalo diskusija 

„Kaip sukurti saugią ir gerą emocinę 

aplinką, siekiant aukštesnių 

mokymo(si) rezultatų”. 

II ketvirtis 

Balandžio IV  

Milena Rukaitė 

8.  Edukaciniai renginiai pedagoginiams 

darbuotojams komandinio darbo 

apibendrinimui, motyvacijai skatinti.                                    

 

Birželi ir 

spalio mėnesiai 

Vida Turbienė 

 

9.  Metodinių grupių veiklos aptarimas 

Metodinėje taryboje - sėkmės, 

tobulintinos sritys, numatomos 

veiklos kryptys.  

Birželio mėn. Metodinių grupių pirmininkai  
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10.  Atskirų dalykų NMPP rezultatų 
analizė,  tobulintinų sričių išskyrimas bei 

numatomų priemonių taikymas 
metodinėse grupėse. 

 

Rugpjūčio mėn. 

Metodinių grupių pirmininkai 

11.  Konsultacijos rengiant ilgalaikius 

ugdomojo dalyko planus, taikant 

mokymo turinio ir metodikos 

naujoves. Ilgalaikių teminių planų 

aprobavimas. 

Rugpjūčio mėn. Visi Metodinės tarybos 

nariai, mokytojai 

metodininkai 

12.  Metodinės tarybos veiklos 2022 m. 

aptarimas ir  plano koregavimas. 

Rugsėjo mėn. Kristina Mišeikienė 

13.  „Kūrybinės dirbtuvės” mokyklos 

bendruomenei.  

Gruodžio mėn. 

IV savaitė 

Jurgita Jurgaitienė 

14.  Geros pamokos standartas. II ketvirtis Kristina Mišeikienė 

15.  Adaptacijos savaitės renginiai. Lapkričio mėn. Visi Metodinės tarybos 

nariai, įtraukiant mokyklos 

pagalbos mokiniui 

specialistus, I-mų ir V-tų 

klasių auklėtojus ir dėstančius 

mokytojus 

16.  Respublikinė konferencija. 

„Praktika parengtas ugdymas”. 
     Spalio III 

savaitė 

Visi Metodinės grupės nariai  

17.  Dalykinių olimpiadų, parodų, 

konkursų, konferencijų 

organizavimas. 

Pagal metodinių 

grupių ar 

savivaldybės 

renginių planą 

Metodinių grupių pirmininkai 

18.  Mokytojų metodininkų ir ekspertų 

gerosios patirties sklaida Vilniaus 

miesto ir Lietuvos mokyklų 

mokytojams.  

Visus metus 

 

Metodinė taryba 

19.  Mokytojų lankytų kvalifikacinių 

seminarų ir metodinių užsiėmimų 

medžiagos pasidalijimas metodinėse 

grupėse ir jos pritaikymas pamokose. 

Visus metus Metodinių grupių pirmininkai 

20.  Savivaldos institucijų apskritojo stalo 

diskusija „Auginkime vaikus kartu” 

Savo veikloms, idėjomis ir pan. 

jungsimės prie diskusijos 

organizavimo. 

1 kartą per 

metus 

Visi Metodinės tarybos nariai  

 

21.  „Kolega kolegai“ veiklos stiprinimas, 

mokytojų bendradarbiavimo 

skatinimas. 

Visus metus Visi Metodinės tarybos nariai 

22.  IT gebėjimų stiprinimo konsultacijos 

mokytojams  

Visus metus Violeta Rynkevičienė, 

Kristina Mišeikienė,  

Monika Dmitrijevaitė, Milena 

Rukaitė 

 

APROBUOTA  

Metodinės tarybos posėdyje 

2022-01-23, protokolo Nr. 1 

Metodinės tarybos pirmininkė  

Kristina Mišeikienė 


