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MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2018 m. 

 

1. TIKSLAS: 

Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, mokinių asmeninės pažangos stebėseną ir vertinimą, 

mokytojų saviugdą, kvalifikacijos augimą, telkiant bendruomenę. 

        

2. UŽDAVINIAI: 

 Siekti nuolatinio mokytojų kompetencijų augimo; 

 Inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

 Skleisti metodines ir dalykines naujoves; 

 Sudaryti sąlygas mokiniams siekti asmeninės pažangos.  

 

PATVIRTINTA                                                                     

Kidulių pagrindinės mokyklos 

direktoriaus  2018 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V1-10 

      Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Metodinės tarybos darbo plano 

aprobavimas 2018 m.   

Sausio mėn. 

 

Metodinė taryba 

2. Kabinetų aprūpinimo 

metodinėmis priemonėmis ir 

metodine literatūra poreikio 

nagrinėjimas, aptarimas 

metodinių grupių 

susirinkimuose ir Metodinėje 

taryboje. 

Sausio mėn. Metodinė taryba 

3. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikių 

analizavimas. Kvalifikacijos 

kėlimo seminarų mokytojams 

pagal numatytus mokyklos 

veiklos tikslus ir aktualijas 

poreikio numatymas. 

Vasario mėn. G. Bartkuvienė 

4. Seminaras Geros pamokos 

kriterijai šiandieninėje 

mokykloje. 

Vasario mėn. G. Bartkuvienė 

5. Atvirų durų savaitė. 

 

Kovo mėn. Visi Metodinės tarybos nariai, 

mokytojai 

6. Mokinių apklausa dėl 

neformaliojo švietimo 

programų, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių 

poreikio. 

Gegužės  mėn. 

 

G. Bartkuvienė 
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Metodinės tarybos pirmininkė                                                                       G. Bartkuvienė                                                             

 

 

APROBUOTA 

Metodinės tarybos posėdyje 

2017-12-19 protokolo Nr. 4 

 

 

7. 2018-2019 m. m. ugdymo plano 

svarstymas, siūlymų dėl plano 

koregavimo teikimas. 

Gegužės  mėn. 

 

Visi Metodinės tarybos nariai. 

 

8. Metodinių grupių veiklos 

ataskaitų aptarimas. 

Birželio mėn. Metodinių grupių pirmininkai. 

9. Atskirų dalykų standartizuotų 

testų rezultatų analizė. 

metodinėse grupėse. 

Birželio mėn. 

Rugpjūčio mėn. 

G. Bartkuvienė 

10. Konsultacijos parengiant 

ilgalaikius ugdomojo dalyko 

planus, taikant mokymo turinio 

ir metodikos naujoves. 

Ilgalaikių teminių planų 

aprobavimas. 

Rugpjūčio mėn. Metodinė taryba 

11. Integruotų ir atvirų dalykų 

pamokų vedimo grafiko 

sudarymas ir skelbimas 2018-

2019  m. m. 

Spalio mėn. 

 

G. Bartkuvienė 

12. Standartizuotų testų rezultatų 

analizė. 

Lapkričio mėn. 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

13. Dalykinių olimpiadų, parodų, 

konkursų organizavimas. 

Pagal metodinių grupių 

ar savivaldybės renginių 

planą. 

Metodinių grupių pirmininkai 

14. Apvalieji stalai (gerosios 

patirties sklaida). 

Visus metus 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

15. Metodinės-pedagoginės 

literatūros naujienų apžvalga 

metodiniuose užsiėmimuose. 

Visus metus 

 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

16. Pagalbos besirengiantiems 

atestuotis mokytojams teikimas. 

 

Visus metus G. Bartkuvienė 

17. Metodinės tarybos veiklos plano 

2019  m.  projektas. 

Gruodžio mėn. Metodinė taryba 


