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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 M. 

 

Tikslas – koordinuoti metodinių grupių veiklą bei inicijuoti susitarimus dėl ugdymo(si) 

proceso organizavimo tobulinimo bei mokyklos įvaizdžio gerinimo.  
 

Uždaviniai: 
 

1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, profesinį tobulėjimą, mokymąsi drauge ir vieniems 

iš kitų.  

2. Metodinę veiklą orientuoti į pamokų kokybės gerinimą bei perėjimą prie mokymosi 

paradigmos.  

3. Puoselėjant esamas bei inicijuojant naujų mokyklos tradicijų kūrimą, gerinti mokyklos 

įvaizdį. 
 

Kvalifikacijos tobulinimo 2018 m. prioritetai: 
 

1. Šiuolaikinės pamokos planavimas ir organizavimas. 

2. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.  

3. Aktyviųjų metodų ir IKT  taikymas. 

4. Mokymosi motyvacijos skatinimas ir palaikymas. 

5. Mokyklos įvaizdžio formavimas, tradicijų puoselėjimas. 

 

VEIKLOS TURINYS 

 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi Laikas Laukiami rezultatai 

I. Posėdžiai, pasitarimai 

1. Posėdis: 

1. Metodinės veiklos 2018 m. 

planavimas, siekiant pamokų 

kokybės gerinimo.  

2. Atvirų pamokų planavimas. 

3. Mokymosi ne mokykloje, 

edukacinių išvykų planavimas. 

4. Mokyklos 2018 m. renginių 

plano projekto aptarimas. 

5. Gabių vaikų ir mokinių ugdymo 

tobulinimo galimybės. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba  

Sausis Parengti Metodinės 

tarybos, metodinių 

grupių planai 2018 m. 

Priimti susitarimai dėl 

atvirų pamokų, 

mokymosi ne  

mokykloje 

organizavimo, gabių 

vaikų ugdymo. 

Parengtas 2018 m. 

renginių planas. 
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2. Metodinės tarybos ir Mokinių 

tarybos diskusija ,,Mokinių 

laisvalaikio poreikiai, renginių ir 

projektinės veiklos organizavimo 

sėkmės ir problemos“.  

K. Bulotienė 

B. Šadzevičienė 

Sausis Išsiaiškinti mokinių 

laisvalaikio poreikiai. 

Pagerėja renginių, 

projektų organizavimo 

kokybė. 

3. Posėdis: 

1. Diskusija „Geros pamokos 

kriterijai mokymosi paradigmos 

kontekste“.  

2. Pasiūlymai IKT taikymo 

mokymui(si) tobulinimui. 

3. Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių  paraiškos parengimas. 

K. Bulotienė Vasaris Parengtos 

rekomendacijos 

pamokų kokybės 

gerinimui. Parengta 

naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių 

paraiška 2018 m.  

4. Diskusija Mokytojų  taryboje 
,,Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo sistemos 

veiksmingumas, pasiūlymai dėl 

tobulinimo“. 

K. Bulotienė 

I. Lodienė 

Kovas Parengtos 

rekomendacijos 

mokinių individualios 

pažangos stebėjimo 

sistemos tobulinimui. 

5. Posėdis: 

1. Bendruomenės dienos 

organizaciniai klausimai. 

2. Pasidalijimas seminaruose, 

mokymuose įgytomis žiniomis. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba 

Balandis Aptarti bendruomenės 

dienos organizaciniai 

klausimai. Pristatytos 

mokymuose įgytos 

žinios.  

6. Posėdis: 

1. Diskusija ,,Ką mums sako 

išorinio vertinimo rezultatai?“. 

2. Mokyklos renginių, projektų 

organizavimo kokybės aptarimas. 

3. Neformaliojo švietimo  poreikių 

aptarimas. 

4. Pasiūlymai dėl ugdymo proceso 

birželio mėn. organizavimo. 

K. Bulotienė 

A. Čeplevičius 

Gegužė Parengtos 

rekomendacijos 

veiklos tobulinimui. 

Aptarti metodinių 

grupių  pasiūlymai dėl 

ugdymo proceso 

birželio mėn. 

organizavimo. 

7. Posėdis: 

1. PUPP rezultatų analizė. 

3. Integruotų pamokų, mokymosi už 

mokyklos ribų, virtualiose 

aplinkose aptarimas. 

2. Olimpiadų, konkursų rezultatų 

analizė. 

3. Pasiūlymai dėl ugdymo turinio 

2018–2019 m. m. planavimo. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba 

Birželis Aptarti PUPP, 

olimpiadų ir kt. 

rezultatai. Parengtos 

rekomendacijos 

mokinių pasiekimų 

gerinimui,  ugdymo 

turinio 2018–2019  

m.m. planavimui. 

8. Posėdis: Metodinės veiklos 

organizavimo, atsižvelgiant į 

išorinio vertinimo rezultatus, 

tobulinimo galimybės. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba 

Rugsėjis Pakoreguoti Metodinės 

tarybos ir metodinių 

grupių veiklos planai. 

9. Posėdis: 

1. Pedagogų profesinės veiklos 

įsivertinimo organizavimas, 

savianalizės anketos koregavimas. 

2. Gabių mokinių ugdymo 

organizavimo aptarimas. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba 

Lapkritis Pakoreguota 

savianalizės anketa. 

Parengtos 

rekomendacijos gabių 

vaikų ugdymo 

tobulinimui. 
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10. Posėdis: 

1. 2018 m. metodinės veiklos 

aptarimas, ataskaitos parengimas. 

2. Pasiūlymai metinio veiklos plano 

rengimo darbo grupei. 

K. Bulotienė 

Metodinė taryba 

Gruodis Parengta veiklos 

ataskaita bei  

pasiūlymai mokyklos 

veiklos tobulinimui. 

11. Atvirų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas. 

I. Lodienė 

K. Bulotienė 

Po 

pamokos 

Pateiktos 

rekomendacijos 

pamokų kokybės 

gerinimui. 

II. METODINĖS DIENOS 

1. Kaip veiksmingai planuoti ir 

organizuoti mokinių mokymąsi 

pamokoje? Gerosios patirties, 

mokymuose įgytų žinių pristatymas. 

Balandis 

2. Mokymasis ne mokykloje, IKT 

taikymas, vertinimo ugdant 

organizavimas bei mokinių, 

stokojančių mokymosi motyvacijos, 

turinčių elgesio sutrikimų, 

ugdymas. Geroji  patirtis ir 

problemos. 

Gruodis 

III. PROJEKTAI 

1. Mokykla ugdo sveiką vaiką. 
 

2. Darni mokykla. 
 

3. Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra. 

K. Bulotienė 

O. Burneikienė 

1 pus. 

5. Erasmus+ projektai (jei bus 

laimėti). 

K. Bulotienė 

 

2 pusm. Laimėtas 

finansavimas. 

IV. EDUKACINIŲ APLINKŲ KŪRIMAS 

1. Refleksoterapinio (kneipo) tako 

mokyklos kieme įrengimas. 

2. Žaliosios klasės projekto 

parengimas. 

V. KITA 

1. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, kursuose. 

Savišvieta. 

Mokytojai 

2. Gerosios patirties bei žinių, įgytų 

mokymuose, seminaruose sklaida 

metodinėse grupėse, mokytojų 

taryboje, rajone ir kt. 

Mokytojai 

3. Projektų inicijavimas, paraiškų 

rengimas rajono, šalies, 

tarptautiniams projektams. 

Mokytojai Parengtoms 

paraiškoms laimėtas 

finansavimas. 

 

Planą parengė Metodinė taryba     

 


