
	

	 	 	 	

	 	 	 VILNIAUS M. DARŽELIO – MOKYKLOS „SVAJA“ 

   METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M. 

 

Tikslai: 

1. Siekti mokymosi efektyvumo, tenkinant mokinių poreikius 
2. Dalykų ugdymo turinio integracija 
3. Auklėtinių vertybinių nuostatų ir socialinių gebėjimų ugdymas, užtikrinant bendruomenės narių saugumą 

 
 

Uždaviniai: 
• Domėtis pedagoginėmis – psichologinėmis naujovėmis, siekiant geresnės ugdymo kokybės, įvairesnių ugdymo organizavimo formų 
• Efektyvinti vaikų ugdymą, skatinant lyderystę pamokose, konkursuose, projektuose pagal kiekvieno individualius poreikius 
• Formuoti atsakingus mokymosi įgūdžius, sistemingai stebint kiekvieno mokinio pažangą bei aptariant galimybes sėkmei pasiekti 
• Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp bendruomenės narių, sudarant palankiausias sąlygas individualiems mokinių ir mokytojų 

gebėjimams skleisti ir plėtoti. 
 

Eil. Nr. VEIKLA LAIKAS ATSAKINGAS ASMUO 
1. Kelti dalykinę metodinę kvalifikaciją kursuose, seminaruose, 

supažindinti su naujovėmis kolegas 
 

2016 m. rugsėjis – 2017 m. gegužė  

2. Metodinės pedagoginės literatūros , aplankytų renginių ir 
pamokų mieste apžvalga metodinės tarybos susirinkimuose, 
metodinių grupių pasitarimuose 

2016 -2017 m.m. Metodinės tarybos pirmininkas, 
metodinių grupių pirmininkai 

3. Dalyvauti Vilniaus miesto pradinių klasių ir ikimokyklinio 
ugdymo metodinių būrelių veikloje 

2016 -2017 m.m. pagal atskirą plną Metodinės tarybos pirmininkas 
Pradinių klasių mokytojai 
Ikimokyklinio ugdymo 



pedagogai 
4. Skleisti savo metodinę-pedagoginę patirtį, dalyvaujant rajono, 

miesto , respublikos konferencijose 
2016-2017 m.m. Metodinės tarybos pirmininkas 

Mokytojai 
Auklėtojai 

5. Aptarinėti intergruotas pamokas ir veiklas pagal teminius 
planus 

2016-2017 m.m.  Metodinės tarybos pirmininkė 
Mokytojai 
Auklėtojai 

6 Organizuoti darželio – mokyklos konferenciją – pasitarimą  
„Integruotas  mokymas“ 

2017 m. II-as pusmetis Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui 
Metodinės tarybos pirminikas 

7. Organizuoti nuolatinę vaiko (mokinio) individualios pažangos 
stebėseną, vesti aptarimus metodinių grupių posėdžiuose 

2016 -2017 m.m. kas trys mėnesiai Metodinių grupių pirmininkai 

8. Standartizuotų testų 4-oje klasėje analizė, tolimesnių veiksmų 
numatymas, siekiant mokymosi kokybės 

2017 m. balandis- gegužė Direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui 
Metodinių grupių pirmininkai 

9. Pasitarimas. Efektyviausi vaiko pažangos stebėsenos fiksavimo 
būdai ir metodai 

2017 m. 1-as pusmetis 
2-as pusmetis 

Direktoriaus pavad. ugdymui 
Metodinės tarybos pirmininkas 

10. Jauniausio amžiaus ikimokyklinukų ir pirmokų adaptacija 
darželyje – mokykloje: 
tyrimai 
pastebėjimai 

2016-2017 m.m. spalio mėn. 
Sausio mėn. 

Vaiko gerovės komisija 
Metodinės tarybos pirmininkas 

11. Rengti ir skatinti mokinius dalyvauti mokyklos, miesto 
olimpiadose, konkursuose 

2016-2017 m.m. 
pagal atskirą planą 

Metodinės tarybos pirmininkas 
Metodinių grupių pirmininkai 

12. Dalyvauti vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamoje 
matematikos, kalbų, gamtos konkursuose „Kengūra“ 

2017 m. pagal atskirą planą Metodinės tarybos nariai 

13. Organizuoti mokinių/ ugdytinių kūrybinių darbų parodas 2016-2017 m.m. 
pagal sezoną 

Metodinės tarybos nariai 

14. Organizuoti vertimų ir iliustracijų projektą 2016-2017 m.m. 
Pagal metodinių grupių planus 

Metodinės tarybos pirmininkas 
Lietuvių ir anglų kalbų 
metodinių grupių pirmininkai 
 

15. Dalyvauti prevencinėse programose I-IV kl. 2016-2017 m.m. Metodinės grupės pirmininkas 
Vaiko gerovės komisija 



16. Organizuoti sportinius renginius 1-4 kl. 2016- 2017 m.m. Metodinės tarybos pirmininkas 
Kūno kultūros mokytojai 

17. Paminėti minėtinas dienas: 
Laisvės gynėjų diena 
Lietuvos nepriklausomybės diena 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 
Tolerancijos diena 
Europos kalbų diena 

2016 -2017 m.m. 
Pagal mėnesio planus 

Metodinės tarybos pirmininkas 
Metodinių grupių pirmininkai 
Lietuvių kalbos mokytojai 
Klasių vadovai 
Grupių auklėtojai 

18. Mokytojų metodinės agrupės aptarimas 2017 m. gegužė- birželis Metodinės tarybos pirmininkas\ 
Metodinių grupių pirmininkai 
Planavimo grupės nariai 

 
 

     _______________________ 


