
Klaipėdos  „Versmės”  progimnazijos 

2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 

Tikslas  
Pamokos kokybės gerinimas. 
Uždaviniai 
• Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, rengiantis atnaujinti ugdymo turinį. 
• Tobulinti (gilinti) mokytojų skaitmeninį raštingumą, naudojant komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą (hibridinis 
mokymas), taikant virtualias ir nuotoliniam mokymui(si) skirtas platformas.  
• Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis pedagogine patirtimi. 
• Ieškoti efektyvesnių būdų fiksuoti ir skatinti atskirų mokinių pažangą, siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus. 
 
Prioritetai 
Individuali mokinio pažanga: mokinių pasiekimų vertinimas stebint pasiekimų testavimo ir vertinimo aplinką. 
Įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas.  
Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 
 
2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingi Vykdytojai  Data Pastabos 

 

1. Metodinės tarybos susirinkimas. 
• Metodinės tarybos veiklos plano 

projekto aptarimas ir patvirtinimas. 
• Ilgalaikių planų rengimo instrukcija 

(internete). 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 

Metodinė taryba 2021-08-31  



• Mokinio individualios pažangos 
stebėjimo sistemos efektyvumo 
Classroom platformoje analizė. 

• Kvalifikacijos poreikio kryptys 
2. Metodinės tarybos susirinkimas. 

• Metodinių grupių veiklos planų 
aptarimas ir suderinimas. 

• Ilgalaikių planų aptarimas, 
rengimas, koregavimas. 

• Klasikinio ugdymo pamokų banko 
kūrimas 2021-2022 m. m. 

V. Būdvytienė Metodinė taryba 2021-09-10  

3. Susipažinimas su naujausiais Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos dokumentais 

 

V.Būdvytienė Mokytojai 2021-2022 m. 
m. 

 

4. Į pagalbą jaunajam kolegai. 
Individualios pažangos stebėsenos 
pristatymas 

V. Jokšienė Klasių auklėtojai-
mokytojai (naujai 
atvykę) 

2021-09-13  

5. „Kolega kolegai“ – atviros pamokos ir 
renginiai (skaitmeninių įrankių 
panaudojimo galimybės, jų kūrimas, 
hibridinio mokymo(si) galimybės) 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

 

Mokytojai 2021-2022 m. 
m. 

 

6.  Kvalifikacijos kėlimo renginių 
organizavimas pamokos kokybės 
gerinimo temomis 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 

Mokytojai 2021-2022 m. 
m. 

 



7. Mokytojų lankytų kvalifikacinių 
seminarų ir metodinių užsiėmimų 
medžiagos pasidalijimas metodinėse 
grupėse ir jos pritaikymas pamokose  
 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

 

Mokytojai 2021-2022 m. 
m. 

 

8. Patyriminio mokymo(si) savaitės 
(klasikinio ugdymo elementų 
įgyvendinimas) 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 

Mokytojai 2021-2022 m. 
m. 
lapkritis/sausis/ 
kovas/gegužė 

 

9. Pamokos studija. Tarpdalykinė 
integracija 

 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

 2021 - 2022 m. 
m.  

 

10. Metodinės tarybos susirinkimas. 
• Metodinė diena. 
• Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių nagrinėjimas. 
• Vertinimas pamokoje. 
• Ugdymo turinio atnaujinimo 

apžvalga 
 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

 2021 m. 
spalis/lapkritis 

 

11. Metodinių grupių susirinkimai: 
• Vadovėlių ir mokymo priemonių  

2022–2023 m.m. poreikio 
aptarimas  ir užsakymas. 

• 1-5-tų klasių adaptacijos aptarimas. 
• Patirties sklaida aktualiomis 

temomis. 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 
 

Mokytojai 2022 m. sausis  



• Individualios pažangos fiksavimo 
aptarimas po I-o pusmečio 

 
12. Susirinkimas-praktikumas. Mokytojų 

savišvieta ir dalijimasis gerąja patirtimi 
apie geros pamokos kokybę „Pamoka 
yra pamoka“ (mokymuisi palankus 
mikroklimatas; motyvavimas; aiškumas ir 
struktūruotumas; orientavimasis į 
mokinius; aktyvinimas; įtvirtinimas; 
orientavimasis į poveikį; tinkamumas; 
metodų įvairovė; kompetencijų ugdymas; 
vertinimas) 
 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

 

 2022 m. 
vasaris 

 

13. Mokytojų ir mokinių savivaldos apskritojo 
stalo diskusija „Veiksniai, (ne)padedantys 
mokytis pamokoje“ 
 

V. Būdvytienė  
V. Jokšienė 
 

Metodinė taryba 2021 m. kovas  

14. Mainau pamoką į ... Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

Mokytojai 2021-2022 
m.m. 

 

15. Metodinės tarybos susirinkimas. 
• NMPP analizė, aptarimas, 

rekomendacijos. 
• Olimpiadų, konkursų rezultatų 

analizė. 
• 8-os klasikinio ugdymo klasės 

ugdymo programos kūrimas 
 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

 2022 m. 
gegužė 

 



16. Metodinės tarybos susirinkimas. 
• 2022-2023 m.m. mokyklos ugdymo 

plano projekto svarstymas, 
siūlymai. 

• Metodinių grupių pirmininkų 
ataskaitos už 2021-2022 m.m. 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 
 

Metodinė taryba 

Ugdymo planos 
sudarymo grupė 

2022 m. 
birželis 

 

17. Klasikinio ugdymo sampratos elementų 
įgyvendinimo analizė 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 

 2021-2022 m. 
m. 

 

18. Metodinės tarybos posėdis. 

Metodinės tarybos veiklos ataskaita 

 

V. Būdvytienė 
V. Jokšienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
 

Metodinė taryba 2022 m. 
birželis 

 

 


