
METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2017-2018 M.M. 

 

Tikslai: 

1.Siekti aukštesnės mokymo(si) motyvacijos. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingas Data 

1. Efektyvinti pamokos 

vadybą gilinant 

tarpdalykinius ryšius 

ir integraciją. 

Metodinis pasitarimas „Ugdymo 

kokybės gerinimas mokykloje 

2017-2018 m.m.“ 

V. Tupikaitė- 

Jasutienė 

J. Terasienė 

 

Rugsėjis 

Integruotų pamokų vedimas Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

Metodinis pasitarimas „2018 m. 

PUPP analizė“. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

V.Tupikaitė- 

Jasutienė 

Lapkritis 

Metodinis pasitarimas „2018 m. 

standartizuotų testų analizė“ 

V.Tupikaitė- 

Jasutienė 

Birželis 

Pasiektų tikslų analizė ir 

aptarimas mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

V. Tupikaitė- 

Jasutienė  

Per mokslo 

metus 

2. Tobulinti pagalbos 

mokiniui teikimo 

metodiką, siekiant 

teikti kokybišką ir 

savalaikę pagalbą 

mokiniui. 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose pagal 

mokytojų poreikius, savišvieta 

namų darbų skyrimo, vertinimo ir 

tikrinimo klausimais. 

L. Vaičiūnienė Per mokslo 

metus 

Metodinis pasitarimas „Pagalbos 

mokiniui teikimo galimybės“. 

 

L. Vaičiūnienė Gruodis 

Dalykinių olimpiadų, viktorinų, 

konkursų ir kt. organizavimas 

mokykloje. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

J.Terasienė,  

V. Tupikaitė- 

Jasutienė 

Per mokslo 

metus 

Tyrimas „Pagalbos mokiniui 

teikimo veiksmingumas 

mokymosi kokybei gerinti“ 

 

L.Vaičiūnienė 

 

Vasaris 

Metodinis pasitarimas dėl 

konsultacinių pamokų kokybės ir 

efektyvumo 

L. Vaičiūnienė 

 

Lapkritis 

Vasaris  

3. Plėtoti kolegialius Atviros pamokos Metodinių Per mokslo 



ryšius. grupių 

pirmininkai 

metus 

 

 

Gerosios patirties sklaida 

mokykloje ir rajone. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

Mokytojų, grįžusių iš seminarų, 

dalijimasis įgytomis žiniomis 

metodinėse grupėse, mokytojų 

pasitarimuose. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

Metodinis pasitarimas „Mokytojų 

ugdomosios veiklos 

veiksmingumas ir rezultatyvumas, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas“ 

J. Terasienė, 

L. Vaičiūnienė, 

V. Tupikaitė- 

Jasutienė 

Gegužė 

 

 

 

 

 

4. Tobulinti mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarką, 

mokant mokinius 

įsivertinti, skatinant 

siekti asmeninės 

pažangos. 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

ir įsivertinimo klausimais. 

V. Tupikaitė- 

Jasutienė 

Per mokslo 

metus 

Metodinis pasitarimas dėl 

individualios mokinio pažangos. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, L. 

Vaičiūnienė 

Balandis 

 

2. Gerinti mokyklos įvaizdį ir viešuosius ryšius. 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai  Priemonės  Atsakingas Data 

1. Puoselėti 

bendruomenės narių 

tapatumo jausmą. 

Dalykinių renginių organizavimas 

mokykloje. Metodinės tarybos 

pagalba organizuojant renginius, 

susitikimus 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

2. Plėtoti bendravimo su 

tėvais formas. 

Metodinės tarybos pagalba 

organizuojant susitikimus su 

tėvais. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

 

Paruošė: metodinės tarybos pirmininkė Jūratė Terasienė 

 

 

 

 


