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2020-2021 M.M. METODINĖS TARYBOS DARBO PLANASTikslas 

Siekti nuolatinio įvairių ugdymo strategijų taikymo, plėtojančio mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdymo turinį 
priderinant prie mokinio poreikių (diferencijuojant, individualizuojant, integruojant mokymąsi).

Uždaviniai

• Skatinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, tobulinant pagalbos mokiniui teikimo sistemą ir mokinio poreikių 
pažinimą.

• Tobulinti (gilinti) mokytojų skaitmeninį raštingumą, naudojant komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą, 
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: mokinio pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos 

įvairių gebėjimų mokiniams teikimo gerinimas.

Įsivertinimu pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas. 

Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
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METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMUOSE APIBENDRINTA MOKYTOJŲ 
NUOMONĖ IR PRIIMTI SPRENDIMAI
• Klasikinio ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo programos rengimas ir analizė.

• Individualios pažangos stebėjimo elektroninės sistemos kūrimas (Google drive diskas). 

• Metinės veiklos ataskaitų pildymo atmintinės rengimas.

• Susirinkimas-praktikumas „Mokytojų savišvieta ir dalijimasis gerąja patirtimi apie kūrybiškumo ugdymą pamokose 
(dalijimasis praktiniais įgūdžiais metodinėse grupėse)“

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

• Standartizuotų testų aptarimas, analizavimas. 

• 1-5-tų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos aptarimas. 

• Olimpiadų, konkursų rezultatų analizė. 

• Vadovėlių ir mokymo priemonių 2020-2021 m.m. poreikio aptarimas ir užsakymas 

(elektroniniai vadovėliai). 

•  Metodinės tarybos ir mokinių komiteto narių susirinkimas-diskusija „Efektyvus

 mokymas(is). Mokytojo ir mokinio vaidmuo užtikrinant ugdymo kokybę“
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Ne jėga, o atkaklumas 
nulemia didelių darbų 
įvykdymą.
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Kvalifikacijos kėlimas
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Kvalifikaciniai renginiai

6

493

271

1150

654

1007

534

4109

Matematikos ir informacinių technologijų 
metodinė grupė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

 Užsienio kalbų metodinė grupė

 Lietuvių kalbos metodinė grupė 

 Gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė 

Menų, dorinio ugdymo, technologijų, 
muzikos ir fizinio ugdymo metodinė grupė



Vestos ir stebėtos atviros pamokos
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Projektai
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Konferencijos
Respublikinėje teorinė - praktinė 
konferencija „Šiuolaikiniai metodai 
pamokoje - mokinio sėkmė“. 

Respublikinė konferencija 
„Aplinkos įtaka XXI a. 
ugdymo(si) kokybei“.

Respublikinė nuotolinė pradinio 
ugdymo mokytojų metodinė diena 
„Mokinių individualios pažangos 
matavimas ir pasiekimų gerinimas. 
Praktinės rekomendacijos.”
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Mokinių konferencija 
„Pradėk nuo savęs“.

Respublikinė konferencija-praktikumas 
„Pažinimo kompetencijos ugdymas 
tyrinėjant“.

Respublikinė konferencija 
„Mokyklų edukacinės 
erdvės ir ugdymo procesas“. 

Respublikinė konferencija
 „Kūrybinės pamokų interpretacijos”.

Respublikinė konferencija „Technologijos karantine. 
Kur link judėsime po jo?”

Respublikinė konferencija „Littera docet, littera nocet”.



43 pranešimai
OHO! Didžiuokimės savimi!
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14
Olimpiadų laimėtojai

100%
Sėkmės!

49
Konkursų laimėtojai
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88 konkursai, varžybos, 
olimpiados, mokinių 
konferencijos, parodos



Darbas vertinimo 
komisijose
Mūsų mokyklos mokytojai 
vertino įvairių konkursų, 
olimpiadų darbus. Dirbta 
net 13-oje įvairiausių 
vertinimo komisijų.
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Parengtos užduotys 4 konkursams, 
olimpiadoms mieste.



13

Netgi labai tolimas kelias prasideda
 nuo vieno vienintelio žingsnio.



Kelionių žemėlapis
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Vilnius. MO muziejus Telšiai
Pas artimiausius kaimynus 

(Palanga, Kretingalė, Šilutė)

Kelionė Klaipėda - Belvederio 
dvraras - Kauno senamiestis- 

Pažaislio vienuolynas

Svečiuose Klaipėdos 
Universitetas (iškeisk 

pamoką į paskaitą)
Žygiai Klaipėdos pušynais



Aplinkos įtaka XXI a. ugdymo(si) kokybei

Gyvenimo pamokos

Te svajonės pildosi

Šiuolaikiniai metodai pamokoje - raktas į sėkmę?

Mokinių eksperimentai. Kaip ryžius pakeitė skaidinantys žodžiai?

Ant karštos kėdės jaunimas sodina Dainą Opolskaitę

Išmaniosios technologijos skurdina vaiko gebėjimą komunikuoti

Straipsniai
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Publikacijos „Vakarų eksprese” ir „Ugdymo meistruose”

Publikacijų autorės Vaida Jokšienė ir Sandra Gedvilienė



Ačiū!
• Virgina Žemgulienė
• Sandra Gedvilienė
• Gitana Stulpinienė
• Audra Znaidauskė
• Gintarė Čereškienė
• Inga Kairienė
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Nerealūs

„Versmės” progimnazijos mokytojai
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Supratingi

Geranoriški

Visažiniai

Idealūs

Protingi
Nuostabūs

Sumanūs Linksmi

Ištvermingi Emocingi

Unikalūs

Profesionalūs

Normalūs

Nuoširdūs

Išmintingi 

Užjaučiantys

Madingi



“Baimė irgi turi prasmę. Be 
baimės niekada nebūtų 
drąsos.
                           Ruta Sepetys 
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