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Metodinė taryba:
1. Dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo
kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokyklos mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
2. Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės,
tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
3. Aptaria mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
4. Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,
bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo
pagalbos įstaigomis ir kt.
Vilniaus Naujininkų progimnazijos veiklos tikslai ir uždaviniai 2020-2021 m.m.:
I tikslas. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės.
Uždaviniai:
1. Stiprinti mokinių motyvaciją mokytis ir atsakomybę už ugdymosi rezultatus.
2. Tikslingai tenkinti įvairių gebėjimų ugdytinių poreikius.
3. Ugdymo procese taikyti aktyviuosius mokymo metodus ir šiuolaikines technologijas.
II tikslas. Gerinti edukacinę aplinką.
Uždaviniai:
1. Kurti ir puoselėti edukacines erdves.
2. Turtinti skaitmeninius išteklius.
III tikslas. Telkti atvirą, aktyviai bendradarbiaujančią, saugią mokyklos bendruomenę.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
2. Ugdyti bendruomenės narių kultūrines pilietines kompetencijas.
3. Aktyvinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime, skatinti jų
partnerystę ir savanorystę.
Metodinės tarybos veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir
švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo, nuolatinio tobulinimo.
Metodinės tarybos veiklos uždaviniai:
 Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą, siekiant ugdymo proceso
kokybės gerinimo.
 Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.
2019 - 2020 m.m. Metodinės veiklos analizė
Stiprioji veiklos pusė:
• Mokytojai aktyviai dalyvavo kompetencijų tobulinimo renginiuose, seminaruose,
vebinaruose.
• Aktyvumas ruošiant, organizuojant renginius, projektus, parodas, varžybas.
• Aktyvus dalyvavimas miesto, respublikos konkursuose, olimpiadose, varžybose.
Silpnoji veiklos pusė:
• Aktyviau stebėti kolegų pamokas, renginius miesto mokyklose.
• Vykdyti daugiau projektų su kitomis institucijomis, įtraukti į projektines veiklas moksleivių
tėvus.
• Aktyviau įtraukti mokinių tėvus į mokyklos bendruomenės veiklas.
Prioritetinės veiklos kryptys:
1. Orientuotos į individualius mokinio gebėjimus ugdymo (si) kokybės gerinimas.

2.
3.
4.
5.
6.

IT kompetencijų ugdymas. Mokymasis dirbti Microsoft ,,Teams“ platformoje.
Pilietiškumo, tautiškumo ugdymo efektyvinimas.
Tėvų švietimas ir tikslingas bendradarbiavimas.
Ekologinės savimonės puoselėjimas ir žinių taikymas praktikoje.
Skatinti mokytojus aktyviau skleisti mieste, respublikoje savo gerąją patirtį.

Metodinės tarybos nariai:
1. Ž. Motiejūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
2. D. Balevičiūtė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
3. V. Sabonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
4. N. Misiukonienė – technologijų mokytoja metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė,
5. S. Bakaitienė – chemijos mokytoja ekspertė, mokyklos tarybos pirmininkė,
6. A. Šlaitaitė- Kaikarienė – matematikos mokytoja metodininkė,
7. V. Porutienė – istorijos mokytoja metodininkė,
8. R. Volodkovič – rusų kalbos vyr. mokytoja,
9. I. Juškienė – tikybos vyr.mokytoja,
10. R. Strazdienė – pradinių kl. mokytoja metodininkė.
Mokyklos metodinės grupės:
1. Kalbų metodinė grupė (R.Volodkovič),
2. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė (A. Šlaitaitė - Kaikarienė),
3. Pradinio ugdymo metodinė grupė (R. Strazdienė),
4. Socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinė grupė (V.Porutienė),
5. Klasių vadovų metodinė grupė (I.Juškienė).
VEIKLOS TURINYS
Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
I. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas: paskaitos, kursai, pasitarimai, posėdžiai
1.
Pedagogų tarybos posėdis
2020-08-28 G.Urbonas,
Pedagogų tarybos
„Pagrindinės darbo gairės
Ž.Motiejūnienė, posėdžių protokolai,
2020-2021 m.m., tikslai,
V.Sabonienė,
100 % pedagogų
uždaviniai, mokyklos ugdymo
D.Balevičiūtė.
dalyvauja posėdyje.
planas.
Papildomų darbų rezultatų
analizė.“
2.
Metodinės tarybos posėdis
2020-09-07 Ž.Motiejūnienė, Metodinės tarybos
(naujos MT sudėties
V.Sabonienė,
posėdžio protokolas
pristatymas ir patvirtinimas,
D. Balevičiūtė,
Metodinių grupių
metodinės veiklos gairių
N.Misiukonienė susirinkimų
aptarimas,metodinės tarybos,
metodinių
protokolai. Parengti
metodinių grupių planų ,
grupių
ir patvirtinti dalykų
metodinės dienos
pirmininkai.
ilgalaikiai ir
organizavimo, mokymosi
metodinės veiklos
netradicinėse erdvėse
planai.
organizavimo aptarimas).
3.
Edukacija pedagogams
2020-10-02 Ž.Motiejūnienė, Pedagogų kultūrinės,
,,Pomologinių kolekcinių
N.Misiukonienė, Ekologinės
augalų įvairovė“.
S.Bakaitienė
kompetencijos
( VU botanikos sode
ugdymas.
Kairėnuose)
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

4.

Metodinės tarybos posėdis.
Mokyklos metinio veiklos
plano, KV plano, MT veiklos
plano veiklų aptarimas.

5.

Metodinės tarybos posėdis.
Metodinės dienos
organizavimas (iškilusios
problemos, pageidavimai).

2020 m.
sausis

6.

Pedagogų tarybos posėdis:
 I pusmečio rezultatų
analizė.
 I pusmečio veiklos
plano įgyvendinimas.
 (Re)emigrantų
integracija mokykloje.
 Ugdymosi šeimoje
organizavimo sėkmės ir
nesėkmės.
Metodinė diena.
,,Suburkime stiprią ir
kūrybingą komandą: praktiniai
darbo komandoje įgūdžiai.’’

2020 m.
sausis

Metodinės tarybos posėdis.
Pirmo pusmečio metodinių
grupių veiklos analizavimas,
metodinės dienos aptarimas.
Seminaras pedagogams
,,Kūrybiškas mokytojas –
kūrybiški mokiniai“

2020 m.
vasaris

7.

8.

9.

2020-10-12

2020 m.
vasaris

2020 m.
balandis

10.

Pedagogų tarybos posėdis:
 1-4 kl. moksleivių
metinių ugdymo rezultatų
analizė.

2020 m.
birželis

11.

Pedagogų tarybos posėdis:
 5-10 kl. moksleivių
metinių ugdymo rezultatų
analizė.

2020 m.
birželis

Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Ž.Motiejūnienė, Planingas
N.Misiukonienė. ugdomosios veiklos
organizavimas,
mokymo kokybės
gerinimas.
Ž. Motiejūnienė, Gerėja
N.Misiukonienė bendradarbiavimas
tarp mokytojų,
sklandžiai
organizuojama
metodinė diena.
Ž.Motiejūnienė, Pedagogų tarybos
V. Sabonienė,
posėdžių protokolai,
R. Strazdienė,
90 % pedagogų
J. Grudinskienė, dalyvauja posėdyje.
J.Kuzmickienė. Pagerėja moksleivių
pasiekimai,
lankomumas.
Vykdytojai

Ž.Motiejūnienė,
N.Misiukonienė,
Metodinė
taryba.

Paskaita, praktinės
užduotys.
Metodinėse grupėse
medžiagos
aptarimas,
tolimesnių darbo
gairių numatymas.
Ž. Motiejūnienė, Veiklos įvertinimas
N.Misiukonienė. padės išskirti antram
pusmečiui
tobulintinas sritis.
Ž.Motiejūnienė, Pedagogai įgyja
N.Misiukonienė. žinių.
Tinkamai ir
efektyviai
panaudotos
mokytojų
kvalifikacijos
kėlimui skirtos lėšos.
G. Urbonas,
Pedagogų tarybos
V. Sabonienė
posėdžių protokolai,
90 % pedagogų
dalyvauja posėdyje.
G. Urbonas,
Ž.Motiejūnienė,
V. Sabonienė,
D. Balevičiūtė,

Pedagogų tarybos
posėdžių protokolai,
90 % pedagogų
dalyvauja posėdyje.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

 Mokyklos kokybės
įsivertinimo rezultatų aptarimas
 Mokyklos veiklos
analizė: pasiekimai ir
problemos.
 Mokytojų metodinės
veiklos analizė.
12.
Metodinės tarybos posėdis.
Metodinės tarybos, metodinių
grupių veiklos programų,
siekiant įgyvendinti mokyklos
uždavinius, analizė.
II. Metodinių grupių darbas
1.
Atviros ir integruotos pamokos.
Šiuolaikinių mokymosi metodų
taikymas. Efektyvus pamokos
planavimas.

Data

Vykdytojai

Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

V.Varkalienė,
N.Misiukonienė.

2020 m.
birželis

Ž. Motiejūnienė,
N.Misiukonienė,
metodinių
grupių
pirmininkai.

Veiklos įvertinimas.
Gairių numatymas
kitų metų
planavimui.

Pagal
metodinių
grupių
planus

Metodinių
grupių
pirmininkai:
A. Šlaitaitė –
Kaikarienė,
V. Porutienė,
R.Strazdienė,
R.Volodkovič.
Administracija,
Metodinės
tarybos
pirmininkė,
metodinių
grupių
pirmininkai.

35 % pedagogų
praves atviras
pamokas.
Pedagoginės
gerosios patirties
sklaida.

G.Urbonas,
Ž.Motiejūnienė,
V.Sabonienė,
D.Balevičiūtė,
Metodinė
taryba.
D. Balevičiūtė,
Metodinių
grupių
pirmininkai.

Mokytojai kels savo
kvalifikaciją.

2.

Metodinių grupių užsiėmimų
organizavimas mokinių,
individualios pažangos,
išmokimo, savijautos ir
motyvacijos kėlimo,
lankomumo, elgesio kultūros
ugdymo temomis. Naujų darbo
formų su tėvais paieška.SUP
turinčių mokinių ugdymo
efektyvinimas. Gabiųjų
mokynių identifikavimas ir
ugdymo efektyvinimas.

Reguliariai

3.

Mokomųjų dalykų mokytojų
konsultavimas.

Reguliariai

4.

Tradicinių dalykinių savaičių,
kūrybiškų netradicinių dienų
organizavimas.

Pagal
mokyklos
veiklos
planą,
metodinių

Išsiaiškinti
moksleivių poreikiai,
nelankymo ir
vėlavimo priežastys.
Gerėja
mikroklimatas ir
saugumas
mokykloje.
Mokinių mokymosi
krūvio sumažėjimas.
Efektyvinama
pamoka.
Gerėja
mokinių
pasiekimai.

Ugdomos mokinių
kompetencijos,
sudaromos sąlygos
saviraiškai.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

5.

Mokyklos olimpiadų,
konkursų, varžybų
organizavimas, projektų
vykdymas.

6.

Vilniaus m. renginių
organizavimas.

7.

Data
grupių
planus.
Pagal
metodinių
grupių
planus

Tikslo
įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Vykdytojai

Metodinių
grupių
pirmininkai

Kils mokymosi
motyvacija, mokiniai
gilins savo dalykines
žinias.

2020 - 2021
m.m. pagal
Vilniaus
miesto
savivaldybės planą

G.Urbonas,
Ž.Motiejūnienė
V.Sabonienė,
D. Balevičiūtė,
S.Bakaitienė,
N.Misiukonienė,
R.Volodkovič.

Ugdomos mokinių
kompetencijos, kils
mokymosi
motyvacija, mokiniai
gilins savo dalykines
žinias. sudaromos
sąlygos saviraiškai.

Metodinės – pedagoginės
literatūros naujienų apžvalga.

Reguliariai

8.

Naujų vadovėlių ir mokymo
priemonių užsakymo 20212022 m. m. paraiškos
aptarimas.

2020 m.
kovas

Mokytojų profesinės
kompetencijos
augimas
Tinkamas ugdymo
proceso
organizavimas ir geri
rezultatai

9.

Info sklaida internetinėje
mokyklos svetainėje.

Metodinių
grupių
pirmininkai.
A. Skarienė,
Metodinių
grupių
pirmininkai,
administracija.
Metodinių
grupių
pirmininkai,
projektų
koordinatoriai,
R.Voldkovič.
N.Misiukonienė,
Metodinių
grupių
pirmininkai

10.

Pusmečio ir metinių veiklos
ataskaitos.

Reguliariai

2021 m.
vasaris,
birželis

Gerosios patirties
sklaida,
mokyklos įvaizdžio
gerinimas viešoje
erdvėje.
Veiklos plano
įvertinimas.
Tobulintinų sričių
numatymas. Gairių
kitų metų
planavimui
numatymas.

Priedai:
1. Kalbų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m..
2. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m..
3. Socialinių mokslų, dorinio ugdymo, menų ir technologijų metodinės grupės veiklos planas
2020-2021 m.m.
4. Pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m..
5. Klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas 2020-2021 m.m..

Metodinės tarybos pirmininkė

Nijolė Misiukonienė

