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Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2013-2014 m. m. 

        I.      Žinios apie narius: 

        Metodinės tarybos pirmininkė Elena Palikevičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

        Metodinės tarybos sekretorė Simona Stankutė – istorijos mokytoja. 

Eil. 

Nr. 
Metodinė grupė Pirmininkas Kvalifikacinė kategorija Pavaduotojas Kvalifikacinė 

kategorija 

1. Pradinių klasių Elena Palikevičienė Metodininkė Silva Šegždienė Vyr. mokytoja 

2. Lietuvių kalbos ir dorinio 

ugdymo 

 Genovaitė Dobikaltienė Metodininkė Asta Šalkauskaitė Mokytoja 

3. Socialinių ir gamtos mokslų Simona Stankutė Mokytoja Irena Stalnionienė Vyr. mokytoja 

4. Prancūzų kalbos Kristina Pranskūnienė Vyr. mokytoja Jūratė Simaitytė Vyr. mokytoja 

5. Anglų, rusų kalbos Lina Sudintienė Vyr. mokytoja Imantė Gimbutienė Mokytoja 

6. Tiksliųjų mokslų Zita Didikienė Vyr. mokytoja Gražina Chmilkevičienė Vyr. mokytoja 

7. Menų, technologijų ir kūno 

kultūros 

Jolita Šakočiuvienė Vyr. mokytoja Jelena Skupienė Metodininkė 

       II.   Metodinės tarybos darbo tikslai: 

   Kelti mokymo ir mokymosi kokybę; 

   Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

 

 



 

      III.    2013-2014 m. m. priemonių planas: 

      1.     Kelti mokymo ir mokymosi kokybę. 

Uždaviniai Įgyvendinimo veiksmai Laikas Atsakingi 

Taikyti įvairias mokinių 

pasiekimų, įgūdžių ir poreikių 

diagnozavimo metodikas. 

Parašyti įvairių dalykų diagnostinius testus mokslo metų pradžioje ir 

pabaigoje. 

Spalis, 

gegužė 

Metodinės grupės  

Parengti ir patobulinti metodinių grupių bei mokytojų vertinimo 

aprašus. 

 

Visus metus  Metodinių grupių pirmininkai 

Supažindinti mokinius su įvairių mokomųjų dalykų vertinimo kriterijais 

ir tvarka. 
Rugsėjis-

spalis 

Mokytojai 

Taikyti moderniąsias 

technologijas ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulinti mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų 

panaudojimo kompetencijas. 

Visus metus  Metodinės grupės 

Taikyti IKT priemones pamokose, kurti mokomąją kompiuterinių 

priemonių bazę, skleisti informaciją apie įsigytas priemones. 

Visus metus   Metodinės grupės. 

mokytojai 

Nuolat pildyti elektroninį dienyną. Visus metus  Mokytojai 

Nuolat pateikti informaciją į mokyklos internetinę svetainę apie 

metodinių grupių veiklas. 

Visus metus  Metodinių grupių pirmininkai 

 

 

Plėtoti mokytojų profesines 

kompetencijas, skleisti gerąją 

patirtį 

Aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, iškelti 

prioritetus. 

 

Rugsėjis-

lapkritis 

Metodinė taryba 

 

Organizuoti Metodinės tarybos susirinkimus:  Metodinė taryba 



Veiklos plano rengimas 2013-2014 m. m.; 

 

Skirtingi mokymosi stiliai. Tyrimo rezultatų aptarimas; 

I-ojo pusmečio mokinių signalinių rezultatų aptarimas; 

Metodinių grupių atliktų tyrimų rezultatų aptarimas; 

II-ojo pusmečio ir metinio rezultatų aptarimas, ataskaitos. 

Rugsėjis 

 

Lapkritis 

Sausis 

Kovas 

Birželis 

Konsultuoti mažesnę darbo patirtį turinčius mokytojus, organizuoti 

atviras pamokas. Paskirti mentorius. 

Visus metus  

 

 

Metodinė taryba, grupių 

pirmininkai, mokytojai-

mentoriai. 

Organizuoti metodines dienas: 

1. „Moksleivių skaitymo kultūra ir įpročiai“. 

2. „Mokinių motyvacija“. 

3. „Gabiųjų mokinių atpažinimas“. 

 

Spalis 

Sausis 

Kovas 

 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių pirmininkai 

 

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, skleisti gerąją patirtį, rengti 

atviras pamokas, skaityti pranešimus informacinių  susirinkimų ir 

metodinių dienų metu. 

Atviros pamokos: 

atvira 6c klasės (Emilio klasė) pamoka „Taškelių magija“; 

atvira muzikos pamoka Emilio klasėje; 

atvira pamoka „Iš Jono Basanavičiaus tautosakos“; 

atvira matematikos pamoka 7b klasėje; 

atvira integruota anglų-geografijos pamoka; 

atvira prancūzų kalbos pamoka „Kalėdinė pamoka“; 

atvira pamoka „Cheminė reakcija. Kas tai?“; 

atvira pasaulio pažinimo pamoka 3 klasė. 

Visus metus  

 

 

 Kovas 

Kovas 

Lapkritis 

I ketvirtis 

Gruodis 

Gruodis 

Balandis 

Vasaris 

 

Metodinė taryba, metodinės 

grupės 

 

J. Šakočiuvienė 

 

J. Skupienė 

 

S. Vanagienė 

R. Šatkauskienė 

 

V. Semaška 

D. Stankaitienė 

A. G. Valicka 

 

S. Šegždienė 



Organizuoti progimnazijoje kvalifikacijos kėlimo užsiėmimus: 

1. „Šiuolaikinė kūrybiška pamoka“; 

2.„Neformalusis ugdymas-kelias į laisvą ir kūrybišką asmenybę“. 

 

Lapkritis 

 

Kovas 

Metodinė taryba 

 

2. Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. 

Plėtoti ugdymo proceso 

individualizavimą ir 

diferencijavimą. 

Kaupti  diferencijuotų kontrolinių darbų pavyzdžius. Visus metus   Metodinės grupės 

 

 

Parengti diferencijuotas užduotis pagal mokinių individualius 

gebėjimus. 

Visus metus  Metodinė taryba. grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Sukurti darbo su gabiaisiais mokiniais sistemą pamokose ir 

neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu. 

 

Visus metus  Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

 

Gerinti šiuolaikinės pamokos 

kokybę. 

Taikyti metodus, skatinančius kūrybiškumą įvairių dalykų 

pamokose ( projektai, interaktyvios pamokos, integruotos pamokos, 

netradicinės pamokos). 

Visus metus   Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai 

Pamokose efektyviau naudoti aktyviuosius ugdymo metodus.  

 

 

Visus metus   Metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

mokytojai 

Bendradarbiauti su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija. Visus metus Metodinė taryba, 

Metodinės grupės, 

mokytojai 

Aktyviau taikyti tarpdalykinę integraciją, vesti integruotas pamokas:   



 prancūzų kalbos ir informatikos pamoka „Metų laikai“; 

anglų kalbos ir geografijos pamoka; 

anglų kalbos ir dailės pamoka; 

rusų kalbos ir lietuvių kalbos pamoka; 

muzikos ir lietuvių klabos pamoka „Su Lietuva širdy“; 

dailės ir darbų ir technologijų pamoka „Driežas“; 

muzikos ir pasaulio pažinimo pamoka „Atkelkim Vėlių vartelius“; 

dailės ir istorijos pamoka “Renesansas“; 

matematikos ir geografijos pamoka „Mastelis“; 

fizikos ir matematikos pamoka „Plotai“; 

matematikos ir IT pamoka „Matematinių figūrų braižymas; 

naudojant IT“; 

chemijos ir matematikos pamoka „Kiekybinė mišinių sudėtis“; 

fizikos ir IT pamoka „Įžymūs fizikai“; 

matematikos ir IT pamoka „Įžymūs matematikai; 

matematikos ir IT pamoka „Tiesioginės ir atskirtinės proporcijos. 

Erdviniai kūnai“; 

fizikos-biologijos pamoka „Jutimai. Garsas“; 

Fizikos-matematikos pamoka „Judėjimo uždavinių sprendimas 

sudarant lygtis“ 8 klasė; 

Fizikos-chemijos pamoka „Fizikos mokslo atspindžiai chemijoje“; 

Integruotas 1-4 klasių mokinių projektas „Kalėdiniai skaitymai“; 

 

Lapkritis 

Spalis 

Balandis 

Sausis-vasaris 

Kovas 

Spalis 

Spalis 

Balandis 

 

Spalis 

 

Lapkritis 

 

Lapkritis 

Lapkritis 

 

 

Gruodis 

 

I-II ketvirtis 

 

V. Karnišauskaitė 

V. Semaška 

A. Damulienė 

L. Barauskienė 

S. Vanagienė, V. Vošterys 

J. Šakočiuvienė 

J. Skupienė 

J. Šakočiuvienė 

K. Šimoniutytė,                

R. Šatkauskienė 

 

Z. Didikienė,                     

I. Stalnionienė 

Z. Didikienė, G. Sereika, 

G. Chmilkevičienė 

R. Šatkauskienė,                

I. Stalnionienė 

I. Stalnionienė, G. Sereika, 

G. Chmilkevičienė 

Z. Didikienė, G. Sereika, 

G. Chmilkevičienė 

R. Šatkauskienė, 

J.Verseckaitė 



 

Integruota 1-4 klasių mokinių projektas „Mano tėvynė – brangi 

Lietuva“; 

Integruotas 1-4 klasių mokinių projektas, skirtas knygų dienai „Kiek 

perskaičiau- tiek paaugau“; 

Pradinio ugdymo žmogaus saugos programa yra integruota į 

ugdymo procesą. 

 

Gruodis 

Balandis 

 

 

Gruodis 

 

Vasaris – kovas 

 

 

Balandis 

 

 

 

Visus metus 

 

V. Gudynienė,                 

A. G. Valicka 

G. Valicka 

I. Stalnionienė,                

A. G. Valicka 

R. Cicėnienė,                      

I. Karpavičienė,               

A. Lipnickienė 

R. Kildišiūtė,                    

A. Barišauskienė,                 

N. Bielinskienė,               

A. Sakalauskaitė 

I. Karpavičienė 

E. Palikevičienė 

R. Grinevičienė 

 

Pradinių klasių mokytojai 

 Dalyvauti įvairiose programose, vykdyti projektus,  kaupti projektų 

aprašų bazę,  pritaikyti gautas žinias ugdymo procese. 

 

Visus metus  

 

Metodinė taryba, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Skatinti mokinių motyvaciją mokytis, dalyvaujant olimpiadose, 

konkursuose, parodose, projektuose, festivaliuose, varžybose.  

Skatinti mokinius šiais būdais: 

direktorės padėka puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams 

I- ojo ir II- ojo pusmečių pabaigoje; 

Visus metus  

 

 

Sausis, birželis 

Mokyklos administracija, 

metodinės grupės, 

mokytojai 



nemokama ekskursija gabiems ir aktyviems mokiniams; 

padėka mokyklos bendruomenės renginyje; 

padėkos už dalyvavimą įvairiuose renginiuose, už mokyklos 

garsinimą; 

atminimo dovanėlės; 

padėka mokinių tėvams. 

Lapkritis 

Gegužė 

Visus metus 

Visus metus 

Atlikti tyrimus metodinėse grupėse: 

1. Pradinių klasių – „Kiek, kaip ir kada skaito pradinukai“. 

2. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo “Moksleivių skaitymo 

kultūra ir įpročiai“. 

3. Socialinių ir gamtos mokslų – „Mokinių motyvacijos 

tyrimas“. 

4.   Prancūzų kalbos – „Gabiųjų mokinių atpažinimas ir 

mokytojui kylantys sunkumai juos ugdant“. 

5.  Anglų-rusų – „Antrinės aktyvacijos įtaka mokant anglų 

kalbos“. 

4. Tiksliųjų mokslų – „Uniformos įvedimo įtaka mokinių 

savijautai“. 

5. Menų ir kūno kultūros – „Fizinio aktyvumo įtaka vaikų 

sveikatai 5-6 ir 7-8 klasėse“.  

 

Kovas 

Spalis 

 

Sausis 

Kovas 

 

Kovas 

 

Sausis 

 

Sausis 

Metodinės grupės 

 

 

                                                                             

                                                          Metodinės tarybos pirmininkė                                                              Elena Palikevičienė 


