
ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUKCIS CENTRAS 

                                                                                                  

SUDERINTA 

     Kavarsko pagrindinės mokyklos – 

                                                                           daugiafunkcio centro 

                                                                        metodinės tarybos  

                                                                           2018-01-02 posėdžio 

                                                                          protokolu Nr V15-1 

 

 

PATVIRTINTA 

Kavarsko pagrindinės mokyklos–  

daugiafunkcio centro  

2018-01-03 direktoriaus įsakymu  

Nr. V2 -2 

                                                           

                                                                                            

 

 

Metodinės tarybos veiklos planas 

2018 m. 

 
 

 

                                           Parengė 

                                                                              metodinės tarybos pirmininkė 

                                                                 Loreta Mikalauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Veiklos prioritetas – ugdymo(si) kokybė, ugdymo(si) kokybės gerinimas. 

Tikslai:  

1. Mokymo(si) kokybės gerinimas, organizuojant kokybiškas šiuolaikiškas pamokas.  

2. Metodinės pagalbos tiekimas mokytojams ir gerosios patirties skatinimas,  

vertybinių  nuostatų stiprinimas. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti pamokos vadybą, užtikrinti, kad būtų planuojamos, organizuojamos ir 

vykdomos šiuolaikinę didaktiką ir metodiką atitinkančios pamokos. 

2. Ugdymo(si) kokybei gerinti skatinti platesnį IKT bei virtualių mokymo(si) aplinkų 

naudojimą, mokymo(si) netradicinėse aplinkose organizavimą. 

3. Ugdyti mokinių mokymosi motyvaciją, mokėjimo mokytis kompetenciją, siekti 

kiekvieno mokinio individualios ugdymosi pažangos. 

4. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą,  tarpusavio pagalba 

grįstus santykius bendruomenėje. 

5. Organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, išanalizuoti jo rezultatus ir 

atsižvelgiant į juos teikti siūlymus strateginio plano, ugdymo(si) plano ir mokyklos 

veiklos plano sudarymo darbo grupėms 

6. Formuoti pozityvią tėvų ir seniūnijos gyventojų nuostatą mokyklos atžvilgiu. 

Principai:  

 Veikla grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo principais; 

 Kolektyvinio bei individualaus darbo dermė; 

 Pilietiškumo  principas. 

Pokyčiai: 

 Mokytojai labiau pasitiki savimi, gėrėja tarpusavio supratimas, noras siekti bendrų 

tikslų; 

 Gėrėja ugdymo kokybė, drausmė pamokose bei pasirengimas joms; 

 Gerėja IKT, virtualių ir netradicinių mokymo(si) aplinkų panaudojimas ugdymo(si) 

procese;  

 Gerėja mokyklos mikroklimatas ir bendruomenės tarpusavio santykiai. 

 



Metodinės tarybos sudėtis: 

Pirmininkė Loreta Mikalauskienė – matematikos mokytoja metodininkė 

Ledina Baronienė –  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių, užsienio kalbų, dorinio ir 

meninio ugdymo metodinės grupės pirmininkė; 

Roma Bikelienė –  chemijos mokytoja metodininkė, socialinio, gamtamokslinio ugdymo, 

matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė; 

Rasa Jurelienė –  biologijos mokytoja metodininkė, klasių auklėtojų metodinės grupės 

pirmininkė; 

Nijolė  Kvieskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, ikimokyklinio, pradinio ugdymo, 

kūno kultūros ir technologijų metodinės grupės pirmininkė; 

 

 

Eil.nr. Veiklos tema Vykdymo 

data 

Atsakingi asmenys 

1. 
Metodinės tarybos veiklos programos 

suderinimas 2018 m. 

2018m. 

sausis 

Metodinės tarybos 

nariai, metod. tarybos 

pirmininkė 

2. 
Dalyvavimas OPKUS  programoje. 

 

2018 m. 

visus 

metus 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai, 

aptarnaujantis 

personalas. 

3. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tyrimas 

,,Šiuolaikinės technologijos šiuolaikinėje 

pamokoje“ 

Balandžio 

– gegužės  

mėn. 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai.  

4. 

Seminarų, pranešimų, atvirų pamokų rengimas ir 

aptarimas, netradicinių ugdymo metodų 

taikymas, kaupimas ir sklaida. 

Nuolat 

Metodinės tarybos 

nariai, dalykų 

mokytojai. 

5. 
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių 

analizavimas 
Nuolat 

Metodinė taryba, 

atestacinė komisija 

6. 
Dalykinių olimpiadų, parodų, projektų, 

konkursų, konferencijų organizavimas.  
Nuolat 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai.  

7. 
Mini konferencija  „Šiuolaikinių technologijų 

panaudojimo galimybės ugdymo(si)procese“ 

Balandžio 

mėn. 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai.  

8. 
Diagnostinių testų 4 – 8 kl. rezultatų aptarimas. 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai. 

9. 

Pamokų stebėjimas 

 

Pasidalijimas gerąja patirtimi, stebėtų pamokų 

aptarimas mini konferencijoje 

Nuolat  

 

Gegužės –

birželio 

mėn 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai  

10. 
Neformaliojo ugdymo veiklos įvairovių 

skatinimas ir koordinavimas. 
Nuolat 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai 



11. Mokomosios ekskursijos, pažintinės išvykos. Nuolat 
Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai 

12. 
Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas 

(savianalizė) 

Birželio 

mėn. 
Metodinė taryba 

13.  

Ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, 

neformaliojo ugdymo, modulių programų 

tvirtinimas. 

Rugpjūčio 

mėn. 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai 

14. 
Darbo su ypatingų poreikių vaikais 

organizavimas. Bendradarbiavimas su VGK. 
Nuolat 

Metodinė taryba, dalykų 

mokytojai, VGK 

komisija 

15. 
Pagalbos ir mokymų dėl šiuolaikinių 

technologijų naudojimo organizavimas 
Nuolat 

Metodinė taryba, IKT 

specialistai 

16. 

2018 m. metodinių grupių veiklos sėkmingumo 

aptarimas. Metodinių grupių veiklos programų  

2019 m. pristatymas. 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

metodinės tarybos 

pirmininkė 

Metodinės tarybos pirmininkė Loreta Mikalauskienė 


