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TELŠIŲ R. ŽARĖNŲ „MINIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS
VEIKLOS PLANAS 2017 m.
Prioritetas: ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios bendruomenės kūrimas,
siekaint geresnių mokinių pasiekimų.
Bendrieji tikslai:
1. Koordinuoti metodinių grupių veiklą.
2. Stebėti ugdymo proceso kokybę. Ugdymo kokybės matas – kiekvieno vaiko sėkmė.
3. Suburti mokyklos bendruomenę, metodinių grupių narius Vyriausybės, ŠMM programų, Telšių
rajono savivaldybės dokumentų vykdymui, siekiant kūrybiško mokinio ir mokytojo dialogo.
Bendrieji uždaviniai:
1. Aktyvinti metodinių grupių veiklą, ieškant naujų metodų, skleisti gerąją darbo patirtį.
2. Metodiniuose užsiėmimuose analizuoti ugdymo plano ir Benrųjų programų vykdymą bei naujovių
taikymą.
3. Spręsti mokinių nelankomumo problemą, didinant mokinių motyvaciją ir skatinant sistemingą
pamokų lankymą.
4. Bendradarbiauti su Telšių mokytojų švietimo centru, kitų mokyklų metodinėmis grupėmis.
5. Padėti mokytojams kelti savo dalykinę - metodinę kvalifikaciją, dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, dalinantis gerąja darbo patirtimi.
2017 m. veiklos tikslai ir uždaviniai (lieka kaip ir buvo 2016 m., nes išliko aktualūs):
 1. Tikslas - tobulinti pamokos vadybą (vertinimas ir tikrinimas; diferencijuoti ir individualizuoti
užduotis įvairių gebėjimų vaikams), siekiant gersnių mokinių pasiekimų.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą besimokantiems;
2. Tobulinti gamtamosklinį ugdymą, keliant fizikos, chemijos ir biologijos mokytojų
kvalifikaciją;
3. sudaryti sąlygas mokiniui sėkmingiau mokytis stiprinant mokymosi ir lankomumo
motyvaciją, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymą, pasiekimų vertinimą, skatinant įsivertinimą;
4. stebėti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą;
5. kelti mokytojų kompetencijas dalyvaujant seminaruose, kursuose, atvirose pamokose.
 2. Tikslas – organizuoti sistemingą mokyklos veiklos įsivertinimą.
Uždaviniai:
1. aptarti PUPP, standartizuotų testų, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, 10 klasių mokinių
užsienio kalbų mokėjimo lygių nustatymo testų rezultatus, padaryti išvadas bei aptarti priemones,
būdus rezultatams gerinti;
2. atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą IQESONLINE sistemos pagalba.
 3. Tikslas – kurti savitą mokyklos kultūrą.
Uždavinys – stiprinti bendruomeniškumą.
Metodinės veiklos formos:
Seminarai, konferencijos, pranešimai, stendinė medžiaga, atviros pamokos, olimpiados, konkursai,
varžybos, parodos, popamokiniai renginiai, konsultacijos, dalijimasis gerąją patirtimi, edukacinės
išvykos.

Planą rengė:
Alma Čirvinskienė – metodinės tarybos pirmininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Teresė Bagdonienė– pradinių klasių vyr.mokytoja, metodinės grupės pirmininkė;
Irena Jonkienė – rusų k. mokytoja, kalbininkų metodinės grupės pirmininkė;
Danutė Ložienė– lietuvių k. vyr. mokytoja, 10 kl. vadovė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Birutė Žvirzdinienė – matematikos – informatikos vyr. mokytoja, tiksliųjų-gamtos-socialinių mokslų
metodinės grupės pirmininkė.
Veiklos turinys:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Data
Atsakingas
Nr.
1
2
3
4
POSĖDŽIAI, SUSITIKIMAI
Metodinės tarybos sudėties atnaujinimas, veiklos 2017 m.
A. Čirvinskienė, metodinių
1.
planas, tikslai ir uždaviniai 2016 m.
sausio mėn. grupių pirmininkai
Mokyklos metodinių grupių veiklos planų 2017 m.
A. Čirvinskienė, metodinių
2.
rekomendacijos, sudarymas ir tvirtinimas.
sausio mėn. grupių pirmininkai
2017 m.
Mokinių pamokų lankomumo problemos,
A. Čirvinskienė, metodinių
vasario
mėn.
3.
mokinių išėjimo iš mokyklos priežasčių
grupių pirmininkai
aptarimas.
Mokyklos savitumas – etnokultūrinės ir Visus metus Metodinė taryba
4.
aplinkosauginės krypties plėtojimas
2017 m.
Vestų atvirų pamokų,
dalyvavimo jose
A. Čirvinskienė, Metodinių
balandžioaptarimas.
Mokyklos
veiklos
kokybės
grupių mokytojai
5.
gegužės
įsivertinimo aptarimas

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

gruodžio
mėn.
asmeninės pažangos stebėjimas, 2017 m.
pasiekimų įsivertinimas ir gautos gegužės mėn.

Mokinių
mokinio
informacijos panaudojimas pamokose, klasių
vadovų veikloje
Mokinių aktyvumas ir mokymosi pasiekimai.
Analizė.
2-okų diagnostinių testų, 4-okų, 6-okų ir 8-okų
standartizuotų testų, PUPP rezultatų išsamesnė
analizė. Skaitymo, rašymo ir matematinių
gebėjimų ugdymo efektyvumas
2017-2018 m. m. neformaliojo ugdymo veiklos
gairių aptarimas.
10 dienų skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei,
socialinei ir kt. veiklai aptarimas 2017-2018 m.m.
Metodinių grupių pirmininkų, klasių vadovų,
būrelių vadovų ataskaitos už 2016-2017 m. m.
veiklą, jų aptarimas.
2018-2018 m. m. mokyklos ugdymo plano
svarstymas, pasiūlymų teikimas.

2017 m.
gegužės mėn.
2017 m.
birželio mėn.
spalio mėn.

Metodinių
grupių
pirmininkai,
ugdymo
karjerai
koordinatorė,
klasių vadovai
A. Čirvinskienė
A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai

2017 m.
gegužės mėn.

A. Čirvinskienė, Metodinių
grupių mokytojai

2017 m.
birželio mėn.

A. Čirvinskienė , Metodinė
taryba

2017 m.
gegužės –
birželio mėn.
2017
Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo gairės
rugpjūtis
2017-2018 m.m.
Mokytojų (kurie nepriklauso jokiai metodinei 2017 m.
rugsėjis
grupei) ilgalaikių planų aprobavimas

A. Čirvinskienė
Tarybos nariai
B. Žvirzdinienė
A. Čirvinskienė

Eil.
Nr.
1

Priemonės pavadinimas

2
PUPP, diagnostinių testų, standartizuotų testų,
nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, 10 klasių
14.
mokinių užsienio kalbų mokėjimo lygių
nustatymo testų rezultatus, padaryti išvadas bei
aptarti priemones, būdus rezultatams gerinti
METODINĖ VEIKLA
Mokinių tėvų supažindinimas su PUPP ir
1.
Standartizuotų testų struktūra, organizavimo ir
vykdymo bei vertinimo tvarka.
Dailyraščio konkursas
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Ugdymo karjerai diena. Tarptautinės Žemės
dienos minėjimas (sudarytas atskiras renginių
planas)
Įsigyjamų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių
aptarimas.

3
2017 m.
spalis lapkritis

2017 m. kovo
mėn.

2017 m.
vasario –
kovo mėn.
2017 m. kovo
mėn.
2017 m.
balandžio –
gegužės mėn.

2017 m. II
Mokinių ir tėvų informavimas apie neformaliojo
ugdymo galimybes, neformaliojo ugdymo ketv., rugsėjis
tvarkaraščio mokiniams sudarymas
Matematinio raštingumo konkursas
2017 m.

gegužės mėn.

Išskirtinių pedagoginių situacijų aptarimas ir
pagalbos mokytojui organizavimas

Pagal poreikį

Gerosios darbo patirties pasidalijimas, atvirų
pamokų, renginių vedimas, organizavimas,
stėbjimas ir aptarimas.

Pagal
metodinių
grupių veiklos
planus
2017 m.
birželio mėn.

Atsakingas
4
Metodinės tarybos nariai

A.Čirvinskienė, klasių
vadovai
Kalbininkų metodinė grupė
A.Čirvinskienė,
T. Bagdonienė
B. Žvirzdinienė
Metodinė
bibliotekininkė,
mokytojai
Tarybos nariai

taryba,
dalykų

Tiksliųjų-gamtos-socialinių
mokslų metodinė grupė
Metodinių
grupių
pirmininkai,
mokyklos
vadovai
Metodinių
grupių
pirmininkai,
dalykų
mokytojai

Organizuoti mokyklos bendruomenei renginį
„Tiksliųjų – gamtos – socialinių mokslų diena“
Organizuoti renginį „Sporto šventė su žmogaus 2017-05-31
saugos mokymais ir sveikatos ugdymu“
2017 m.
Metodinė planavimo savaitė: 2017-2018 m.m.
rugpjūtis
dalykų ilgalaikių planų, klasių vadovų
veiklosprogramų, NVŠ programų ir veiklos planų
rengimas ir derinimas.
2017 m.
Organizuoti „Europos kalbų dienos“ renginį
rugsėjo
mėn.
mokyklos bendruomenei
2017 m. spalio
Organizuoti etnokultūrinės dienos renginius

Tiksliųjų ir gamtos mokslų
metodinė grupė
Klasių vadovų metodinė
grupė
Metodinių grupių nariai

Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės
administracijos švietimo skyriaus nutarimų, įsakymų,
metodinių rekomendacijų liečiančių metodinio darbo
tobulinimą, naujų programų įsisavinimą nagrinėjimas ir
aptarimas.

A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai,
direktorius

13.

14.

Data

– lapkrčio
mėn.
Nuolat

Kalbininkų metodinė grupė
Metodinės tarybos nariai ir
etninės kultūros mokytoja

15.

16.

17.

Metodinės-pedagoginės
literatūros
naujienų
apžvalga metodiniuose užsiėmimuose.
Informacinio leidinio „Švietimo naujovės“,
“Mokyklos žinios”, „Šoktonas“ apžvalga ir
aptarimai.
Naujų ir siekiančių aukštesnės kvalifikacinės
kategorijos mokytojų konsultavimas, pamokų
lankymas: A. Grajauskaitės (anglų k.), A. Gintauto

Nuolat
Nuolat

Per mokslo
metus

A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai
A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai
A. Čirvinskienė,
Direktorius

(istorija, pilietiškumo pagrindai), V. Jankauskas
(fizika), A. Štramaitis (kūno kultūra).

Mokinių darbų parodų organizavimas.

2017 m.
04-05 mėn.
12 mėn.

18.

19.
20.

21.

22.

Mokytojų savišvieta ir dalijimasis gerąją patirtimi
apie namų darbų skyrimą, tikrinimą ir vertinimą
Mokytojų dalyvavimas respublikiniuose ir rajono
metodiniuose renginiuose
Viktorinų, spartakiadų, olimpiadų, konkursų
organizavimas mokykloje ir dalyvavimas rajono
konkursuose, olimpiadose.
Organizuoti ir vykdyti mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimą, pateikti apibendrintas išvadas ir
tobulinimo gaires 2017-2018 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė

Per mokslo
metus
Pagal atskirą
planą
Per mokslo
metus

Visus metus

________________

A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai, NVŠ
vadovai
A. Čirvinskienė, mokytojai
A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai
A. Čirvinskienė, metodinių
grupių pirmininkai
Metodinės tarybos nariai
A. Čirvinskienė, sudaryta
darbo geupė
Alma Čirvinskienė

