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MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS
METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 2020–2021 m. m.
I. 2020–2021 m. m. metodinės tarybos sudėtis:
Metodinės tarybos pirmininkė, sektetorė – Edita Jagminienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Nariai:
Jūratė Fridrikienė, biologijos mokytoja metodininkė
Larisa Rimiškienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Liudmila Andrijauskienė, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Raimonda Stonkuvienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja
GintaVaizgielienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyr. mokytoja
Snieguolė Vitkevičienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, chemijos mokytoja metodininkė
Diana Baranovienė, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos vyr. mokytoja
Kęstutis Mackevičius, meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas metodininkas
Judita Galminienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyr. mokytoja, 8c klasės vadovė

II. 2020–2021 m. m. metodinės grupės veiklos programą rengė metodinė taryba.
III. 2020–2021 m. m. mokyklos tikslas ir uždaviniai:
Tikslas: Ugdymo(si) proceso organizavimo gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos.
Uždaviniai:
1.

Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.

2.

Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.

3.

Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.

4.

Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.

IV. Metodinės tarybos tikslai:
Metodinės pagalbos teikimas mokytojams ir gerosios patirties sklaidos skatinimas;
Siekti ugdymo proceso pozityvių pokyčių, atsižvelgiant į išorės ir vidaus vertintojų pastebėjimus.
Uždaviniai:
Tobulinti pamokos vadybą, planavimą ir organizavimą;
Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą ir kolegialų mokymą/si;
Siekti mokytojų kokybiškos veiklos ir savo darbo įsivertinimo;
Gerinti mokinių pasiekimų lygį;
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves;

Kurti pozityvias edukacines aplinkas.

Metodinės tarybos funkcijos:
Koordinuoti metodinių grupių veiklą;
Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
Inicijuoti gerosios patirties sklaidą ir mokytojų bendradarbiavimą;
Prireikus vertinti mokytojų pedagogines metodines veiklas.
Metodinės tarybos veiklos formos:
Atvirų pamokų vedimas;
Dalijimasis pedagogų gerąja darbo patirtimi;
Metodinė tiriamoji veikla;
Individualių programų kūrimas;
Ugdymo rezultatų savianalizė, apibendrinimas ir pristatymas posėdžiuose, tėvų susirinkimuose;
Kabinetų turtinimas;
Metodinių dienų organizavimas.
V. Veiklos turinys:
1 uždavinys. Puoselėti progimnazijoje sukurtą veiksmingą rūpinimosi mokiniais politiką įvairių poreikių bei gebėjimų mokiniams.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Atsakingi

Data

Laukiami rezultatai

Pastabos

Metodinės tarybos posėdis. „Planavimas sėkmingos
veiklos garantas“

A.Staigvilienė
Metodinių grupių pirmininkai

Rugpjūčio 31 d.

Planavimo kompetencijų
tobulinimas

2.

Metodinės veiklos 2020–2021 m. m. planavimo
savaitė

A.Staigvilienė
Metodinių grupių pirmininkai

Rugsėjo 1–10 d.

Sudaryti metodinių grupių
planai

3.

Pagrindinio ugdymo dalykų trumpalaikių planų
rengimas, aprobavimas, tvirtinimas

A.Staigvilienė
Metodinių grupių pirmininkai

4.

Geranoriškumo akcija „Kolega – kolegai“

A.Staigvilienė
Metodinių grupių pirmininkai
E. Jagminienė

Visus metus

5.

Organizuoti dalykines savaites mokykloje:
 lietuvių kalbos – vasario mėn.:
a) Viktorina 5 klasių mokiniams ,,Žaidžiu
žodžiu“,
b) Dailyraščio konkursas „Rašom!“,
c) Viktorina 7 klasių mokiniams
„Įdomioji gramatika“,
d) Mažasis diktantas 5 klasių mokiniams,
e) geriausių darbų eksponavimas.

Metodinių grupių pirmininkai

Pagal nurodytas
datas

Regina Arbatauskienė
Adelė Staigvilienė
Violeta Langienė
Inga Steponavičienė
Edita Jagminienė

Spalio 28 d.

1.



Rugpjūčio 29 d.–
rugsėjo 20 d.

Patvirtinti dalykų ilgalaikiai ir
trumpalaikiai planai
Tobulins bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijos
Tobulins dalykinės, profesinės,
bendrosios kompetencijos

gamtos mokslų – lapkričio mėn.
a) Gamtamokslinė viktorina „Atverk akis į

gamtą“.
6.

Metodinių dienų/ valandų organizavimas
 ,,Patyriminis mokymas ugdymo procese“,


,,Metodinio vebinaro peržiūra ir aptarimas“.

Balandžio mėn.

Pedagoginių, metodinių,
bendrųjų kompetencijų
ugdymas

7.

Organizuoti ir pravesti gabiųjų mokinių pagerbimo
šventę „Kalnėnų spindulys“

Mokyklos vadovai

Gegužės mėn.

8.

Organizuoti „Atvirų durų dienas“ būsimiems
pirmokams ir penktokams

Adelė Staigvilienė
Violeta Langienė

Spalio mėn.

9.

Atvirų, atvirų – integruotų pamokų vedimas ir
aptarimas:
 Muzika
4b
klasėje
,,Paukščiai
giesmininkai“,

Adelė Staigvilienė



Lietuvių kalbos pamoka 2b klasėje,



Tikybos pamoka 6–7 klasėse,



Tikybos – lietuvių kalbos ir
pamoka 7a klasėje.



Rusų – geografijos pamoka 8 klasėje,





literatūros

Mokytoja L. Rimiškienė

Kovo mėn.

Mokytoja D. Šiaulienė

Vasario mėn.

Mokytojai kun. K. Jaraminas ir
G. Drąsutienė
Mokytojai kun. K. Jaraminas ir
E. Jagminienė

Lapkričio mėn.
Spalio mėn.

Gegužės mėn.

Matematikos – lietuvių kalbos ir literatūros
pamoka 7 klasėje,

Mokytojos D. Baranovienė ir
L. Gedvilienė
Mokytojos I. Durčaitė ir
E. Jagminienė

Chemijos – informacinių technologijų
pamoka 8 klasėje ,,Vandens kokybės

Mokytojos S. Vitkevičienė ir
V. Jaroščukienė

Kovo mėn.

Mokytojai K. Mackevičius ir
R. Lupeikienė

Gruodžio mėn.

Mokytojas R. Kateiva

Sausio mėn.

Vasario mėn.)

tyrimas bei duomenų vaizdavimas
įvairiomis diagramomis",


Technologijų ir dailės pamoka,



Atvira fizinio ugdymo pamoka.

Gabiųjų mokinių pasiekimų
įvertinimas
Tėveliai ir vaikai rinksis mūsų
mokyklą
Taikomų metodų įvairovė
integruotoje pamokoje,
dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų ugdymas

10.

11.

Integruotas projektas „Seku pasaką“ – lėlių
spektaklis (lietuvių liaudies pasaka) pradinukams

Kęstutis Mackevičius, meninio
ugdymo metodinės grupės
pirmininkas
Aušra Gricienė
Edita Jagminienė
Netradicinėje aplinkoje organizuojamos ugdymosi Klasių vadovai
dienos:
Menų, socialinių mokslų,
lietuvių kalbos ir literatūros,
 Solidarumo – sporto diena.
užsienio kalbų, gamtos mokslų,
tiksliųjų mokslų, pradinių klasių
 Diena su knyga.
metodinių grupių mokytojai
 Kūčių ir Kalėdų papročiai.

Gegužės mėn.

Rugsėjo 25 d.

Gruodžio 22 d.

Šok į tėvų klumpes.

Klasės vyksta į
įmones pagal
susitarimą
per kovo mėn.



Šeimos ir sporto šventė.

Gegužės 14 d.



Pažintinė ekskursija po Lietuvą.




Patyriminė diena.
Diena su auklėtoju.

Dalyvavimas parodoje–konkurse „Sidabro
vainikėlis“

13.

„Muzika žiedų ir vėjo“ – dainuojančių vaikų
festivalis

Edukacinių aplinkų įvairovė,
dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų ugdymas

Spalio 5 d.



12.

Taikomų metodų įvairovė
integruotoje pamokoje,
dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų ugdymas

Klasės vyksta
pasirinktą dieną
birželio mėn.
Birželio 3 d.
Birželio 23 d.

Kęstutis Mackevičius, meninio
ugdymo metodinės grupės
pirmininkas
Kęstutis Mackevičius, meninio
ugdymo metodinės grupės
pirmininkas

Balandžio mėn.

Tobulins mokytojų kūrybines,
etnokultūrines kompetencijas

Balandžio mėn.

Tobulins mokytojų kūrybines,
etnokultūrines kompetencijas

14.

Virtuali viktorina „Mokyklos gimimo dienai
paminėti“

15.

,,Patirties tiltai“ su Mažeikių M. Račkausko
gimnazija

16.

Socialinių mokslų metodinės
grupės nariai

Spalio mėn.

Tobulins bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijos
Dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų įsivertinimas

Mokyklos vadovai,
metodinių grupių
pirmininkai

Per metus

Organizuoti ir pravesti akademinį konkursą 5–8
klasių mokiniams ,,Mokyklos lyderiai

A.Staigvilienė
Metodinė taryba

Kovo mėn.

17.

Dalyvauti rajoniniame renginyje ,,BIOFICH“

A.Staigvilienė
S. Vitkevičienė

Kovo mėn.

18.

Vykdyti mokomųjų dalykų priežiūrą, analizuoti
pamokų kokybę:
 lankyti 5–ų kl. mokinių pamokas,
 iškilusių problemų sprendimui,
 kitų klasių pamokas pagal mokyklos
veiklos priežiūros planą,
 pravesti stebėtų pamokų aptarimus,
numatyti problemų sprendimo laikotarpius.
Dalyvauti rajoninėje rusų kalbos popietėje „Poezija,
daina ir šokis jungia mus“

Mokyklos vadovai,
metodinių grupių
pirmininkai

Visus metus

R. Stonkuvienė,
V. Semčenkienė,
L. Gedvilienė

Gegužės mėn.

Tobulės dalykinės,
profesinės kompetencijos

20.

Gabiųjų mokinių dalyvavimas tarptautiniame „Tavo
žvilgsnis“ konkurse

A.Staigvilienė
K. Mackevičius

Sausio mėn.

21.

Diferencijuoti, individualizuoti darbą pamokose
pagal mokinių gebėjimus

Mokyklos vadovai

Visus metus

Dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų įsivertinimas
Sudaryti sąlygas kiekvienam
mokiniui mokytis pagal savo
gebėjimus

19.

Dalykinių ir bendrųjų
kompetencijų įsivertinimas
Mokytojų dalykinių,
pedagoginių, metodinių
kompetencijų įsivertinimas
Mokytojų dalykinių,
pedagoginių, metodinių
kompetencijų įvertinimas

2 uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimo ir patyriminio ugdymo kultūrą.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data

Laukiami rezultatai

1.

Akademinių žinių konkursas 4 –ų klasių mokiniams
,,Protų mūšis“ mokykloje

Pradinių klasių
metodinių grupių
pirmininkė

Vasario mėn.

Savęs pažinimo ir vertinimo kompetencijų,
ugdymo proceso tobulinimas

2.

Dalyvauti rajono, respublikos akademinėse,
meninėse, sportinėse olimpiadose ir konkursuose

A.Staigvilienė
Metodinių grupių
pirmininkai

Visus metus

Vertins ir analizuos pasiektus rezultatus

3.

Organizuoti akademinius konkursus ,,Mokyklos
lyderiai“ ir ,,Protų mūšis“

Visus metus

Kils mokinių mokymosi motyvacija

5.

ES kultūros ir tradicijų integravimas į dalykų
ugdymo turinį

Visus metus

Savęs pažinimo ir vertinimo kompetencijų,
ugdymo proceso tobulinimas

6.

Geranoriškumo akcija „Kolega – kolegai“

A.Staigvilienė
Metodinių grupių
pirmininkai
A.Staigvilienė
Metodinių grupių
pirmininkai
Dalykų mokytojai

Visus metus

Bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijų ugdymas

7.

Analizuoti 2,4,6,8 klasių NMPP ankstesnių metų
užduotis

R. Arbatauskienė
A.Staigvilienė
V. Langienė
Dalykų mokytojai

2018–2019
m.m. pab.,
2019–2020 m.
pradžia

Gerės NMPP rezultatai

8.

Skatinti kuo daugiau mokinių įsijungti į 100
dešimtukų klubą

Dalykų mokytojai

Visus metus

Mokiniai sieks kuo geresnių rezultatų

9.

Kolegialaus mokymosi ir grįžtamojo ryšio su
M.Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos

R. Arbatauskienė
A.Staigvilienė
V. Langienė

Pagal susitarimą

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, gerosios
patirties sklaida

Pastabos

mokytojomis plėtojimas
10.

Metodinės dienos/ valandos organizavimas
,,Patyriminis mokymas ugdymo procese“

Metodinių grupių
pirmininkai
A.Staigvilienė
E. Jagminienė

Spalio 28 d.

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, gerosios
patirties sklaida

11.

Į ugdymo turinį integruoti patirtinį ir
patyriminį mokymą(si) siekiant individualios
mokinio pažangos

Dalykų mokytojai

Visus metus

Gerės pamokų kokybė, ugdymo proceso
organizavimo veiklos, mokiniai patirs
mokymosi sėkmę

12.

Dalyvavimas atvirų durų dienoje, tėvų valandose ir
tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus,
lankomumą

Dalykų mokytojai

Visus metus

Tėvai ir mokiniai išsamiau bus informuoti apie
vaikų mokymosi rezultatus, elgesį,
lankomumą, mokiniai sieks kuo geresnių
rezultatų

13.

Pranešimų skaitymas metodinėse grupėse

Dalykų mokytojai

Visus metus

Mokytojai susipažins ir savo darbe gebės
integruoti patirtinį mokymą(si)

14.

2020/2021 m. m. pusmečių mokinių pasiekimų
analizė

Dalykų mokytojai

Po pirmojo ir
antrojo
pusmečių

Atkreips dėmesį į ugdymo kokybę, sieks
geresnių rezultatų

3 uždavinys. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą vykdant sveikos gyvensenos programas.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Data

Laukiami rezultatai

Pastabos

1.

Dalyvauti GMP . Siekti 16–os Žaliosios vėliavos. Darnaus
vystymosi idėjų integracija ugdymo procese. Gamtosauginių
mokyklų programos (GMP projekto) vykdymas, darnaus
vystymosi idėjų plėtojimas

Administracija
Dalykų
mokytojai

Visus
metus

Ugdomas ekologinis sąmoningumas

2.

Bendrosios žmogaus saugos programos mokymo(si) ir
integracijos į ugdymo turinį būdai, metodika ir problemos

Dalykų
mokytojai

Visus
metus

Tobulės bendrosios žmogaus saugos
kompetencijos

3.

Sveikatos, lytiškumo bei rengimo šeimai programos
mokymo(si) ir integracijos į ugdymo turinį būdai, metodika ir
problemos

Dalykų
mokytojai

Visus
metus

Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas

4.

Dalyvavimas pristatant mokinius 5–ų klasių mokytojoms
VGK susirinkime „Penktokų ypatumai ir skirtumai –
lemiantys veiksniai sėkmingam bendravimui ir
bendradarbiavimui dalykinėje sistemoje“

Administracija
Dalykų
mokytojai

Rugsėjo
mėn.

Gerės pamokų kokybė, ugdymo proceso
organizavimo veiklos, mokiniai patirs mokymosi
sėkmę

5.

Kurti jaukias ir motyvuojančias edukacines erdves
mokykloje:
 pozityvų mikroklimatą pamokose,
 siekti, kad mokyklos bendruomenei mokykla taptų
antraisiais namais,
 formuoti kūrybines ugdymo(–si) sąlygas,
 iškilusias problemas spręsti individualiai, kartu su
tėvais,
 aktyviai dalyvauti Olweus patyčių prevencijos
projekto veiklose,
 sudaryti sąlygas mokiniams išreikšti karjeros
potencialą ir jį plėtoti.

Administracija
Dalykų
mokytojai
Mokinių
atstovybė

Visus
metus

Sukurta jauki ir motyvuojanti aplinka dalykų
kabinetuose, sudaromos sąlygos jaustis saugiai,
būti kūrybingiems, pasireikšti karjeros
pradmenims

4. Formuoti mokinių bendrąsias ir katalikiškąsias vertybines nuostatas.
Eil.
Nr.

1.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Integruoti į įvairių dalykų pamokų turinį bendrąsias

Dalykų mokytojai

katalikiškąsias vertybine nuostatas

Data

Laukiami rezultatai

Visus

Dalykinių kompetencijų tobulinimas, gerosios

metus

patirties sklaida

VI. Metodinės tarybos veiklos analizė bus vykdoma 2021 m. birželio mėn.

Pavaduotoja ugdymui

Adelė Staigvilienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Edita Jagminienė

________________________

Pastabos

