
   
 

   
 

2021 metų mokytojų metodinės tarybos veiklos planas 

2020  metų metodinės tarybos veiklos plano analizė 
 

1. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei  ir vertybinei ūgčiai ir visavertei savirealizacijai. 

    Analizuojant 2020 m. metodinės tarybos  veiklą nutarta, kad ši plano dalis iš esmės įgyvendinta. Mokytojai sudarė sąlygas mokiniams 

dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose ir projektuose. Dalis konkursų ir renginių 

buvo atšaukti arba nukelti į vėlesnį laikotarpį dėl Covid-19 situacijos. Nors  pandeminė situacija pakoregavo įvairias veiklas, bet įprastiniu būdu 

vykusioje respublikinė chemijos ir biologijos olimpiadose  P.Dapšys laimėjo aukso medalį, nuotolinėse tarptautinėse chemijos ir biologijos 

olimpiadose – laimėti du  bronzos medaliai. Nors dalį laiko mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu, bet jie  neblogai išlaikė VB egzaminus.  

    Mokytojai naudojo naujausias šiuolaikines skaitmenines mokymo priemones, kad nuotolinis mokymas būtų efektyvus ir mokinių motyvacija ir 

mokymosi rezultatai nenukentėtų. Jie  tobulino ugdymo metodų įvairovę, dalinosi patirtimi, pritaikydami ugdymo turinį skirtingiems mokinių 

poreikiams, ieškojo skirtingų mokymo ir mokymosi metodų taikymo. Pamokose naudojo virtualią mokymosi aplinką ugdymo turinio 

individualizavimui ir diferencijavimui.  

2. Efektyvinti mokytojų kolegialų mokymąsi. 

   Mokytojai ypač daug dėmesio skyrė nuotolinio mokymo pasiruošimui, išklausė daug webinarų ir mokymų, mokėsi taikyti skaitmenines 

programas, kūrė skaitmeninį ugdymo turinį, savo patirtimi dalijosi vieni su kitais, vedė seminarus gimnazijos mokytojams, socialiniams 

partneriams, rajono mokytojams. Metodinė taryba  skatino mokytojų kolegialius ryšius,  nuolatinį  bendradarbiavimą  intervizijų grupėse. 

Metodinės tarybos susirinkimuose diskutuota apie mokytojų ir mokinių dalyvavimą socialinių partnerių inicijuotuose renginiuose. Mokytojai 

dalyvavo ,,Patirties tiltai” veiklose su socialiniais partneriais, vedė nuotolines pamokas rajono progimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniams. 

    Metodinėse grupėse buvo organizuojami pasitarimai, kuriuose aptarti VBE rezultatai, numatyti prioritetai ateinantiems mokslo metams, 

dalintasi gerąja patirtimi apie veiksmingus būdus ir formas individualizuojant ir diferencijuojant užduotis bei diskutuota apie mokymo vertinimą 

ir įsivertinimą, veiklos planavimą bei pažangos siekimą. 

Išvados: 

1. 2020 metų metodinės tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai buvo nuosekliai įgyvendinami.  

 2. Toliau tobulinsime mokinių individualios pažangos stebėjimo  formas ir metodus. 

 3. Plėtosime mokytojų kolegialius ryšius, inovatyvių metodų taikymą. 

            4. 2021 m., įgyvendinant gimnazijos tobulinimo planą, didesnį dėmesį skirsime ugdymo proceso organizavimo kokybei. 

 

Tikslas.  Siekti kiekvieno mokinio pažangos kokybiškai bei šiuolaikiškai organizuojant ugdymo procesą.  



   
 

   
 

Uždaviniai:  

1.  Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei  ir vertybinei ūgčiai ir visavertei savirealizacijai. 

Eil.

nr. 

Veikla Kokybinis rodiklis Data Atsakingas 

 

1. Mokymosi aktualijos ruošiantis 2021 metų 

brandos egzaminams. IV klasių mokiniams skirtų 

bandomųjų egzaminų grafikų tarp mokomųjų 

dalykų derinimas. 

Grafiko derinimas padės neperkrauti mokinius, siekti 

geresnių rezultatų. 

1-2 ketv. Met.taryba 

2. Pabaigti įrengti gamtamokslinę laboratoriją. Gamtos mokslų VBE rezultatai 1-2 % bus didesni už 

respublikos vidurkį;  2-3 prizinės vietos respublikinėse 

olimpiadose ir 10 rajoninėse olimpiadose. 

3 ketv.  

3. KTU inžinerinių specialybių pristatymas. Praktinė 

eksperimentinė veikla „Įdomieji cheminiai ir 

fizikiniai eksperimentai“, „Inžinerinės dirbtuvės“- 

Veiklą vykdys KTU Studentų mokslinė draugija. 

2% daugiau mokinių rinksis mokytis fiziką A ir B kursu 

2021-2022 m. m. .Bent 1% daugiau abiturientų  rinksis 

inžinerines specialybes ir LAMA BPO iš pirmo karto. 

2 ketv. A.Daubarienė 

4. Sukurti dvi matematikos vaizdo pamokas, kurias  

pristatyti ir  išbandyti praktikoje gimnazijos 

mokiniams ir socialiniams partneriams 

Vaizdo pamokos leis 2 klasių mokiniams savarankiškai 

pasikartoti matematikos temas Nelygybės“ ir “Geometrijos 

taikymas“. 1-2% pagerės šių temų matematikos ugdymo 

pasiekimai, lyginant su praeitų metų šių temų pasiekimais. 

 I pusm. 

 

A.Jasinskaitė 

5, Organizuoti dvi mokinių išvykos į VU, KTU ar 

VDU gamtos mokslų laboratorijas (90 mok.). 

 

1-2 procentais gerės III-IV kl. mokinių biologijos, chemijos, 

fizikos metiniai rezultatai, 1-2%daugės abiturientų, kurie 

rinksis gamtamokslinės ar inžinerinės krypties studijas, 

lyginant su praeitais mokslo metais. 

2- 4 ketv. A.Daubarienė 

6. Edukacinė mokinių išvyka į Kauno tvirtovės VII 

forto organizuojamą paskaitą „Nuo Platono iki 

Archimedo“ ( I ir III kl. 45 mok.) 

1-2% pagerės 1 ir 3 klasių  edukacinėje išvykoje dalyvavusių 

mokinių metinis matematikos ir istorijos žinių įvertinimas, 

lyginant su praeitų metų rezultatais. 

 

2 ketv. A.Jasinskaitė 

7. Ugdymo karjerai renginiai – susitikimai su 

buvusiais gimnazijos mokiniais „Sėkmės 

istorijos“.  

Mokiniai gaus tikslią informaciją apie tolimesnio mokymosi 

ir karjeros galimybes“,  80% stojančių į aukštąsias mokyklas 

įstos  mokytis pagal pirmą pasirinkimą.  

2021 m. Met.taryba 



   
 

   
 

8. Netradicinių aplinkų panaudojimas ugdymo 

procesui organizuoti. Mokytojų ir mokinių 

pažintinė išvyka ,,Žemaitijos istorijos keliais” (25  

I-IV kl. mok. ir mokytojai). 

Pagerės dalykinės istorijos ir geografijos žinios apie 

Žemaitiją:  1-2%  pagerės metiniai rezultatai tiems 

mokiniams, kurie dalyvavo ekskursijoje, mokantis istorijos 

temas I-III kl. ,,LDK visuomenės kaita”, geografijos temą 

,,Lietuvos gamtinė geografijos samprata. 

3 ketv. I.Tiškienė 

9. Savaitgalio užsiėmimai „Mokinys mokiniui“  

MMRG 30-40 1-4 klasių gimnazistų padės 

mokytis lietuvių kalbos, užsienio kalbų, tiksliųjų 

mokslų, saviraiškos, gamtos mokslų miesto 

pagrindinių ir progimnazijų mokiniams 

Gimnazistų, kurie konsultuos pagrindinių mokyklų ir 

progimnazijų mokinius, iš pasirinkto dalyko žinios pagerės 

1-2 proc., palyginus su praeitų metų rezultatais. Tikėtina, 

kad ateinantys mokytis į mūsų gimnaziją mokiniai turės 1-2 

proc. aukštesnius vidurkius . 

2 ketv. Met.taryba 

10.   Saviraiškaus gyvenimo mokykloje skatinimas, 

tinkamų sąlygų (vedant netradicines pamokas, 

skatinant dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, 

varžybose, projektinėje veikloje ir kt.) sudarymas  

asmenybės saviraiškai ir savirealizacijai, ugdant 

mokinių savarankišką kritinį mąstymą ir 

kūrybiškumą: 

a) Kūrybinės dirbtuvės 

 

 

b) Netradicinės pamokos – išvykos į 

spektaklius 

 

c) Grožinės literatūros anglų kalba įsigyjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2% padidės susidomėjimas dailės ir technologijų dalykais.  

5% padidės susidomėjimas dailės ir technologijų konkursais, 

olimpiadomis.  

Mokiniai labiau domėsis literatūra ir teatru, suvoks 

kūrybiškumo ir raiškios kalbos svarbą,  5-10% pagerės 

rašinių rezultatai.. 

1-2% gerės III-IVkl. mokinių anglų k. mokymosi individuali 

pažanga  ir VBE rezultatai, bus 100 % metinis pažangumas. 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

4 ketv. 

 

 

2 ketv 

 

 

2 ketv. 

Met.taryba 

 

 

 

 

 

 

A.Milėškienė 

 

 

V.Irniūtė 

 

 

R.Šalkauskienė 

11. Lyderyste grįstos veiklos puoselėjimas. Įdomūs ir 

motyvaciją stiprinantys lektoriai gimnazijoje. 

Mokinių apklausa NŠA 2021. Rodiklis „Mano mokykloje 

atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami 

pasiūlymai“  kils 0,2. 

Mokinių apklausa NŠA 2021. Rodiklis „Man įdomi ir 

prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir 

visuomeninė veikla“ kils 0,2. 

1 ketv. Met.taryba 

12. Šiuolaikinių informacinių technologijų priemonių     



   
 

   
 

diegimas edukacinėse erdvėse: 

a) interaktyvūs ekranai SMART 

 

 

b) 2 užsienio kalbų kompiuterinės klasės 

 

 

 

Klasėse, kuriose  bus dirbama su interaktyviais  ekranais, 

mokinių mokymosi rezultatai pagerės 1-2%. 

 

Individuali pažanga  kils 1-2 proc. Mokinių apklausa NŠA 

2021. Rodiklis „Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų 

ar neteisingai atsakyti“ ne mažesnis kaip 3. 

 

2 ketv. 

 

 

2-4 ketv. 

 

Met.taryba 

 

 

R.Šalkauskienė 

13. Naujų edukacinių erdvių, skirtų mokinių 

savivaldai, bendruomeniškumo puoselėjimui ir 

netradicinėms pamokoms, įrengimas. 

Mokinių apklausa NŠA 2021. Rodiklis „Į mokyklą einu su 

džiaugsmu“  2,7 (+0,2). 

2  ketv.  

14. Hibridinių 2 klasių įrengimas Mokomų namuose,  esančių saviizoliacijoje mokinių 

individualūs ugdymo rezultatai pagerės 1-2 proc 

2  ketv.  

15. Mokytojų 2021 m. metinės veiklos įsivertinimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse. 

Išanalizavus savo darbo privalumus ir trūkumus, pagerės 

mokinių pažangumas, bendravimas su jais. 

Gruodis Met.taryba 

16. Aptarti mokymosi aktualijas ruošiantis 2021 m. 

brandos egzaminams, bandomųjų egzaminų 

rezultatus. VBE, PUPP  2021 m. egzaminų 

rezultatų analizė. 

Išanalizavus žinių ir gebėjimų trūkumus, mokinių VBE ir 

PUPP rezultatai gali gerėti 1-2%. 

2021m. Met.taryba 

2. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi inovatyvių metodų taikymo srityje. 

Eil.

nr. 

Veikla Kokybinis rodiklis Data Atsakingas 

 

1. Gimnazijos bendruomenės narių patirties 

sklaida. Seminarai Mažeikių rajono 

mokytojams. 

 

60 proc. seminaro dalyvių žinias, gebėjimus ir kompetencijas, 

įgytas seminaruose, panaudos ugdymo procese.  Mažeikių 

rajono  mokyklų mokytojai patobulins dalykines, metodines, 

informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese 

kompetencijas. 

2021m. Met.taryba 

2. Bendruomenės mokymasis intervizijų 

grupėse  stebint 2-3 kolegų pamokas, 

drauge studijuojant  įvairius šaltinius, 

dalinantis patirtimi, atradimais, 

sumanymais dirbant su kolegomis. 

Apie 10 % 1-4 mokinių pasieks geresnių mokymosi rezultatų, 

padidės jų individuali pažanga – jie patirs mokymosi džiaugsmą 

(anketavimas). Mokytojai taikys aktyvius mokymo(si) metodus, 

todėl  5-10 %  pagerės 2-3 klasių mokinių metiniai mokymosi 

rezultatai. Bendradarbiaujant mokytojams tarpusavyje, stebint 

2021m. Met.taryba 



   
 

   
 

pamokas, stiprės ryšys su mokiniais. 

3. Kviestinio lektoriaus seminaras gimnazijos 

mokytojams apie emocinį intelektą (45 

dalyviai). 

Plačiojo įsivertinimo anketa 2017. Rodiklis „Mokyklos 

tinklaveika“ 2021 m. 3,6 . 

3 ketv.  

4. Matematikos mokytojų  ir gimnazijos 

administracijos atstovų metodinė išvyka į 

pasirinktą respublikos mokyklą, siekiant 

perimti jos patirtį dirbant su 

interaktyviomis lentomis. 

Klasėse, kuriuose matematikos pamokose bus dirbama su 

interaktyviomis lentomis, mokinių mokymosi rezultatai pagerės 

1-2 proc, lyginant su praėjusių metų metiniais pažymiais 

2 ketv. A.Jasinskaitė 

5. Tobulinti nuotolinio mokymo metodus, 

formas. Mokytojus skatinti dalyvauti 

nuotolinių mokymų siūlomuose 

vebinaruose, konferencijose. 

Mokytojai patobulins dalykines, metodines, informacinių 

technologijų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas. 

Todėl 1-2% pagerės mokinių žinios. 

Nuolat Met.taryba 

6. Dalyvavauti socialinių partnerių 

inicijuotuose renginiuose bei juos įtraukti į 

gimnazijos organizuojamas veiklas.  

Tvirtės ryšiai su socialiniais partneriais, tikėtina daugiau 

mokinių atvyks mokytis į mūsų gimnaziją. 

Nuolat Met.taryba 

7. Aptarti informacinių komunikacinių 

technologijų ir priemonių aktyviam 

mokinių mokymuisi nuotoliniu būdu 

naudojimą. Skatinti mokytojus dalintis 

gerąja patirtimi su kitais kolegomis 

virtualioje aplinkoje. 

Tobulinamos mokytojų kompetencijos taikant IKT mokymosi 

priemones ugdymo procese ir įgūdžiai organizuoti mokymosi 

procesą skaitmeninėje aplinkoje,  stiprės ryšys su mokiniais, 

nuo to 2-3% gerės   rezultatai. 

2 ketv. Met.taryba 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Mokytojų  metodinės tarybos  pirmininkė Albina Jasinskaitė 


