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METODINĖS TARYBOS
2019 m. VEIKLOS ANALIZĖ

1 tikslas:
Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir augimą skatinant personalizuotą ir savivaldų mokymą(si).
Uždaviniai:
1. Didinti pamokos veiksmingumą naudojant kuo įvairesnius šiuolaikiškus mokymo būdus, metodus, mokomąją medžiagą.
2. Patobulinti mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistemą skatinant personalizuotą ir savivaldų mokymą(si).
3. Tikslingai teikti pagalbą kilus ugdymosi, psichologinių ar socialinių problemų.
4. Skatinti ugdymą (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.
Vyko 8 posėdžiai. Analizavome mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo, asmeninės pažangos matavimo ir fiksavimo situaciją.
Analizavome bandomųjų brandos egzaminų, olimpiadų bei konkursų, Nacionalinių patikrinimų, brandos egzaminų ir PUPP, diagnostinių testų
rezultatus, aiškinomės nesėkmių priežastis bei numatėme jų šalinimo perspektyvas koreguojant ugdymo turinį. Svarstėme perspektyvinę mokytojų
atestacijos programą bei teikėme rekomendacijas Atestacinei komisijai. Aptarėme vadovėlių ir mokymo priemonių poreikį, parengėme reikalingų
vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašą pagal Bendrųjų ugdymo programų reikalavimus.
Kėlėme kvalifikaciją pagal gimnazijos kvalifikacijos kėlimo prioritetą: aktyviųjų metodų panaudojimas ugdymo procese. Vidutiniškai vienas
mokytojas kėlė kvalifikaciją 6,7 dienas per metus. Trys kvalifikacijos kėlimo renginiai vyko gimnazijoje: „Mokymo stiprybė: modernieji mokymo
metodai“, „Pedagogo profesinis santykis su mokiniu. Pedagoginė veikla streso sąlygomis“, „Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas“.
Sėkmingai panaudotos Kultūros paso galimybės bei lėšos. 192 veiklos vyko už gimnazijos ribų. Tai skatino ne tik mokinių motyvaciją mokytis,
konkuruoti, ir bet ir pažinti savo kraštą. Buvo vykdomi tarptautinis Erasmus + ,,Love every drop“ bei respublikinis „Žydų kultūros dienos“ projektai,
2-os klasės mokiniai dalyvavo projekte ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.
Nuoseklus pasiruošimas olimpiadoms padėjo motyvuotiems mokiniams rajono dalykų olimpiadose laimėti 8 prizines vietas (tris II vietas,
keturias III vietas, vieną IV vietą). Tarptautiniame matematikos ,,Kengūros” konkurse mokiniai užėmė tris I, dvi II, dvi III vietas rajone. Du mokiniai
pateko į 50 geriausiųjų Lietuvoje. Du mokiniai, dalyvavę kalbų Kengūroje, Respublikoje laimėjo Lyderių turą. Du gimnazistai atstovavo rajonui
respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, laimėta II vieta respublikiniame projekte „Keliauk Lietuvoje“. Gimnazija užėmė IV vietą
rajono mokyklų sporto žaidynėse.
Buvo tobulinamas gimnazijoje jau veikiantis Mokymosi pagalbos bei konsultacijų organizavimo modelis, sudarantis sąlygas mokiniams atlikti
namų darbus mokykloje ir gauti kokybišką mokinių poreikius atitinkančią mokymosi pagalbą, o racionalus MUPT valandų panaudojimas, aiškus
kaupiamasis vertinimas dalykų pamokose sąlygojo mokinių mokymosi pažangos gerėjimą: 2019 m. 1% sumažėjo besimokančių nepatenkinamu lygiu
ir 4% padidėjo besimokančių pagrindiniu lygiu.
Kūrėme geros pamokos modelį ir jį įgyvendinome du kartus per metus organizuojant atvirų pamokų savaites „Pamoka, kurioje noriu būti.
Partnerystė vaiko sėkmei“, per kurias mokytojai pravedė 65 atviras pamokas.

Organizuotas metodinis renginys „Kolega – kolegai“ tema „Mokinio ir mokytojo saugumą pamokoje užtikrinantys veiksniai“. Organizuojamos
pamokos netradicinėse aplinkose.
Organizavome tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų, lietuvių kalbos bei užsienio kalbų savaites. Organizavome bandomuosius brandos
egzaminus, jų rezultatus mokytojai panaudojo organizuojant dalyko kurso kartojimą. Organizavome dalykų mokyklines olimpiadas. Balandžio-gegužės
mėnesiais organizuoti 2, 4, 6 ir 8 klasių Nacionaliniai pasiekimų patikrinimai. Rugsėjo-spalio mėnesiais organizavome 5, 7 ir IG klasėse diagnostinius
darbus. Veikia namų ruošos kabinetas, kuriame pagal mokinių poreikius teikiama mokymosi pagalba.
Gabių vaikų ugdymo organizavimas netradicinėse edukacinėse erdvėse: įvairių dalykų „Olympis“, „Kengūra“, „Lietuvos istorijos kriviai“,
Medininkų istorijos olimpiada „Aš tikrai myliu Lietuvą“, vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“, Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“,
Europos egzaminas, Konstitucijos egzaminas, „Mano gaublys“, dalyvavimas Šalčininkų rajono vokaliniame muzikos festivalyje „Pavasario balsai“,
Šalčininkų rajono mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės spalvos“, rajoninis anglų kalbos žodžių tarimo „Spelling Bee“
konkursas, rajoninis anglų kalbos konkursas 9-10 kl., rajoninis Meninio skaitymo konkursas, Šalčininkų rajono konferencija „Šalčininkų kraštas 19391990 m.“,
Dalyvavome rajono bei gimnazijos mokytojų metodinėje veikloje.
Eil.
Pranešimo tema, kam skirtas
data
mokytojas
Nr.
1.
2019-11-15 E.Zuzienė
Šalčininkų rajono anglų kalbos mokytojų seminaras. Pranešimas „Tarptautinių projektų rašymas ir
integracija į ugdymo procesą“
2.
2019-11-13 L.Bandalevičė
Šalčininkų rajono lietuvių kalbos mokytojų seminaras. Pranešimas „Mokinių etnokultūrinė raiška.
Pasiruošimas etnokultūros olimpiadai“
3.
Šalčininkų rajono rusų kalbos mokytojų seminaras. Pranešimas „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokose“. 2019-03-29 T.Tinaševa
4.
2019-04-19 T.Beržanska
Rajoninė gamtamokslinė konferencija. „Tyrinėjimu grįstas mokymasis“.
Šalčininkų rajono mokyklų pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Vaikystės spalvos“.
5.
2019-05-06 E.Kiriuškinienė
6.
Metodinis renginys „Kolega – kolegai“ Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje tema „Mokinio ir
2020-01-03 R.Česokienė
mokytojo saugumą pamokoje užtikrinantys veiksniai“.
G.Šibekienė
T.Jancevič
D.Andruškevičienė
I.Blažukonienė
B.Lukaševičienė
T.Beržanska
M.Bogdevičienė

2 tikslas:
Puoselėti saugią gimnaziją skatinant aktyvų pilietiškumą, tautinę savimonę, formuojant pozityvią bendradarbiavimo kultūrą.

Uždaviniai:
1. Stiprinti bendruomeniškumą įvairiomis bendradarbiavimo formomis.
2. Plėtoti socialinių ir prevencinių programų vykdymą.
Visi mokytojai vykdė OLWEUS patyčių prevencijos programą.
Inicijavome apskritojo stalo diskusiją su Mokinių taryba ir administracija „Kitoks mokytojas – kitokia pamoka – kitokia mokykla“.
Gimnazijoje buvo pravestos pilietinės akcijos (vykdomos visos Lietuvos mastu): sausio 13-osios Laisvės gynėjų „Atmintis gyva, nes liudija“,
„Pilietiškas ir atsakingas“, Lietuvos žydų genocido metinėms paminėti, Akcija ,,Pyragų diena“. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo renginiuose:
Savižudybės prevencijos diena, Psichinės sveikatos diena, šeimos šventė „Diena su Olweus“, sąmoningumo mėnuo.
Metodinės tarybos pirmininkė G.Šibekienė

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS:
UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMĄ IR AUGIMĄ SKATINANT PERSONALIZUOTĄ
IR SAVIVALDŲ MOKYMĄ(SI).
UŽDAVINIAI:
1. Ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti ir parinkti inovatyvius mokymo būdus, metodus, mokomąją medžiagą.
2. Siekti, kad mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistema skatintų personalizuotą ir savivaldų
mokymą(si).
3 Kryptingai organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus.
4.Organizuoti ugdymą (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.
2 TIKSLAS:
LAVINTI SOCIALINES EMOCINES KOMPETENCIJAS.
UŽDAVINIAI:
1. Įgyvendinti prevencines programas, padedančias kurti emocinę aplinką gimnazijoje.
2. Ugdyti mokinių socialinį sąmoningumą.
3. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.

VEIKLOS TURINYS
1 tikslas. UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO
PERSONALIZUOTĄ IR SAVIVALDŲ MOKYMĄ(SI).

INDIVIDUALIOS

PAŽANGOS

STEBĖJIMĄ

IR

AUGIMĄ

SKATINANT

Eil.
Priemonės pavadinimas
Data
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Nr.
1 uždavinys. Ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, planuoti ir parinkti inovatyvius mokymo būdus, metodus, mokomąją medžiagą..
1.

STEAM galimybės ir perspektyvos gimnazijos
ugdymo procese.

Visus metus

GT pirmininkas
MG pirmininkai

2.

Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio
aptarimas.

Gegužė-birželis

GT pirmininkas

3.

Laisvai pasirenkamųjų dalykų ir modulių vykdomų
programų tikslingumo ir poreikio aptarimas, naujų
programų pasiūla.

Gegužė

GMT

4.

Kolegialus mokymasis „Kviečiu kolegą“ tema
„Pamoka be sienų“.

Kovo 30 d. balandžio 10 d.

GMT
Visi mokytojai

Lapkričio 9 - 20 d.
5.
6.

Pasiūlymų dėl 2020-2021 m.m. ugdymo plano
teikimas.
Renginys „Metodinių idėjų mugė“ tema „Tyrimu
grįstas mokymasis gamtos mokslų pamokose“ .

Birželis

GMT

Balandis

MT pirmininkas
D.Andruškevičienė
Ž.Bogdevičienė

Išanalizuotos STEAM galimybės
gimnazijoje. Parengtas STEAM
įgyvendinimo planas. Numatytos gairės
2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
Susitarta dėl užsakomų naujų vadovėlių
prioritetų ir mokymo priemonių,
apskaičiuotos reikalingos lėšos, užsakyti
vadovėliai, priemonės.
Sukurta anketa e.dienyno sistemoje
mokiniams apie laisvai pasirenkamųjų
dalykų ir modulių vykdomų programų
reikalingumą, jų pasirinkimą. Paruošti
pasiūlymai ugdymo plano rengimo darbo
grupei. Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.
Skatinamas bendradarbiavimas, dalijimasis
patirtimi siekiant šiuolaikinės pamokos.
Kiekvienas mokytojas parodys po 2
pamokas bei stebės ne mažiau kaip po 4
pamokas.
Pateikti pasiūlymai 2020-2021 m.m.
ugdymo plano rengimo darbo grupei.
Aptartas gamtamokslinio ugdymo
organizavimas, ugdymo plano vykdymas.
Vyks gimnazijos mokytojų patirties
sklaida. Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.

2

Metodinėse grupėse atnaujinti ir/ar patikslinti
dalyko mokinių individualios akademinės pažangos
matavimo susitarimus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
3
1.

uždavinys. Siekti, kad mokinio pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistema skatintų personalizuotą ir savivaldų
mokymą(si).
Metodinėse grupėse susitarta dėl
individualios akademinės pažangos
matavimo, 70-80 proc. mokinių geba
stebėti ir įsivertinti pažangą. Numatytos
gairės 2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
Mokyklinio turo olimpiadų organizavimas
gruodis-vasaris
MG pirmininkai
Organizuotos visų dalykų olimpiados ir
Pagal sudarytą
numatytos perspektyvos dėl dalyvavimo
grafiką
rajono olimpiadų turuose.
Pranešimų „Kolega – kolegai“ ciklas: „Kaupiamasis
Gruodis
GMT
Vyks patirties sklaida kaupiamojo
vertinimas – motyvuojantis vertinimas“.
vertinimo poveikio mokinio motyvacijai
klausimu. Mokytojai ugdys mokinių
mokymosi motyvacijos stiprinimo
pamokoje kompetencijas. Numatytos gairės
2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
Bandomųjų brandos egzaminų organizavimas,
Spalis-lapkritis
MG pirmininkai
Sudarytas bandomųjų grafikų grafikas.
vertinimas ir rezultatų analizė metodinėse grupėse.
Nustatytos abiturientų mokymosi spragos
ir numatytos priemonės joms likviduoti.
PUPP, VBE, MBE, NMPP, IIG klasės užsienio
Rugpjūtis
MG pirmininkai
Aptarti PUPP, VBE, MBE, NMPP, IIG
kalbų mokymosi lygių nustatymo testų rezultatų
klasės užsienio kalbų mokymosi lygių
analizavimas metodinėse grupėse.
nustatymo testų rezultatai ir panaudoti
ugdymo turinio koregavimui, siekiant
individualios mokinio pažangos.
Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.
Pagalbos mokiniui modelio, orientuoto į visus,
Gegužė
GT pirmininkas
Išanalizuotas MUPT valandų poreikis dėl
įvairiausių skirtybių, poreikių turinčius mokinius
pagalbos mokiniui teikimo, jų efektyvumas
analizė.
ir numatytos kitų mokslo metų tobulinimo
kryptys. Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.
Rugpjūtis
GMT
Parengtos nominacijos „Metų mokinys“
Nominacijos „Metų mokinys“ nuostatų parengimas.
nuostatos.
uždavinys. Kryptingai organizuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimą atsižvelgiant į gimnazijos prioritetus.
Dalyvavimas Šalčininkų rajono švietimo skyriaus,

Balandis-gegužė

MG pirmininkai

Visus metus

Visi mokytojai

Visi metodinių grupių nariai dalyvaus bent

2.
3.

4.

5.

UPC, NŠA ir kt. respublikos kvalifikacijos
tobulinimo įstaigų organizuojamuose seminaruose
pamokos vadybos bei ugdymo turinio įvairinimo
klausimais.
Gimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
tvarkos aprašo koregavimas.
Dalykinė-metodinė diena „Grįžus iš kvalifikacijos
tobulinimo renginių“.
Profesijos kompetencijų tobulinimas nuotoliniu
būdu: pedagogas.lt, tinklas.lt, eduka.lt, e.mokykla ir
kt. Savišvieta.
Besiatestuojančių mokytojų veiklos aptarimas.
Rekomendacijų atestacinei komisijai pateikimas.

3 mokyklos ar kitų švietimo įstaigų
organizuotuose renginiuose.

Kovas

MT pirmininkas

Birželis

MT pirmininkas

Visus metus

MG pirmininkai

Poreikiui esant

GMT

Atnaujintas gimnazijos darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas.
Bent 5 mokytojai pasidalins gauta
informacija, metodine medžiaga.
Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.
Tobulintos dalykinės ir bendrosios
kompetencijos.
Aptarta besiatestuojančio mokytojo
metodinė veikla ir paruoštos
rekomendacijos.

1. uždavinys. Organizuoti ugdymą (mokymąsi) įvairiose edukacinėse aplinkose.
1.

Integruotų pamokų, projektų ir kitų integralių
ugdomųjų veiklų vedimas.

2.

Dalykų savaičių organizavimas:
 socialinių mokslų
 lietuvių kalbos ir literatūros
 užsienio kalbų
 gamtos mokslų
 tiksliųjų mokslų

Visus metus

MG pirmininkai

MG pirmininkai
Gegužė
Kovas
Rugsėjis
Kovas
Lapkritis

Formuotas integralus ugdymas.
Kiekvienoje metodinėje grupėje pravesta
po 2-3 integralias ugdomąsias veiklas.
Plėtojama bendradarbiavimo
kompetencija. Numatytos gairės 20212023 m. gimnazijos strategijai.
Sukurtos netradicinės motyvuojančios
edukacinės aplinkos.

„Mokykla be sienų“ – pamokų planavimas ir
organizavimas netradicinėse aplinkose.

3.

Visus metus

MG pirmininkai

40-45 proc. mokytojų organizuoja
pamokas. Klasių valandėles netradicinėse
erdvėse. Parengta ir/ar įgyvendinta ne
mažiau 10 edukacinių projektų ar išvykų.
Kiekvienoje veikloje dalyvauja
vidutiniškai 12-15 mokinių. Numatytos
gairės 2021-2023 m. gimnazijos strategijai.

2 tikslas. LAVINTI SOCIALINES EMOCINES KOMPETENCIJAS.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1 uždavinys. Įgyvendinti prevencines programas, padedančias kurti emocinę aplinką gimnazijoje.
1.

Visų mokytojų dalyvavimas OPKUS programoje.

2.

Apskritojo stalo diskusijos su Mokinių taryba
„Kitoks mokytojas - kitokia pamoka – kitokia
mokykla“ organizavimas
SLURŠ programos įgyvendinimas.

3.

Visus metus

Visi mokytojai

Spalis

GMT
MT

Visus metus

Visi mokytojai

4.

Organizuoti seminarą mokytojams asmens duomenų
apsaugos klausimais.

Sausis-vasaris

MT pirmininkas

5.

Organizuoti seminarą mokytojams profesinio
santykio su Z kartos vaikais klausimais.

Rugsėjis-spalis

MT pirmininkas

Pagerės gimnazijos bendruomenės
mikroklimatas.
Aptartos bendradarbiavimo problemos,
numatytos jų sprendimo gairės. Numatytos
gairės 2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
Tinkamai organizuotas ugdymo procesas.
Patobulins mokytojų etiško bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas. Pagerės
gimnazijos emocinė aplinka.
Pagerės gimnazijos mikroklimatas.
Patobulins mokytojų etiško bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas.

2 uždavinys. Ugdyti mokinių socialinį sąmoningumą.
1.

Metodinių grupių 2020 m. veiklos sėkmės ir
sunkumai.

Gruodis

MG pirmininkai

2.

Metodinės tarybos 2020 m. veiklos sėkmingumo
aptarimas.

Gruodis

MT pirmininkas

Aptarta metinė metodinių grupių veikla.
Įvardintos veiklos sėkmės ir nesėkmės.
Numatytos veiklos gairės 2021 m.
Aptarta metinė metodinės tarybos veikla.
Įvardintos veiklos sėkmės ir nesėkmės.
Numatytos tobulintinos sritys. Numatytos

3.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos
įsivertinimas. Pasiruošimas metiniam pokalbiui.

Birželis

Visi mokytojai

4.

Metodinės tarybos, mokinių apskrito stalo diskusija
„Kas stiprina vidinę motyvaciją mokytis?“

Lapkritis

GMT
Klasių vadovai

gairės 2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
100 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų įsivertina savo veiklą, planuoja
kompetencijų tobulinimą, kuris susijęs su
gimnazijos veiklos prioritetais. Numatytos
gairės 2021-2023 m. gimnazijos strategijai.
Sustiprės mokytojų – mokinių
bendradarbiavimas. Susitarta dėl vidinės
mokinių motyvacijos stiprinimo veiksnių.
Numatytos gairės 2021-2023 m. gimnazijos
strategijai.

3 uždavinys. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius.
1.

Projektų bei neformaliojo švietimo vykdomų
programų tikslingumo ir poreikio aptarimas, naujų
programų pasiūla.

Gegužė

GMT

2.

Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto
„Gyvenu sveikai“ vykdymas (sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimas).

Gegužė-gruodis

3.

Šeimos sporto šventės organizavimas.

Birželis

4.

Sporto diena mokiniams.

Birželis

GT pirmininkas
Direktoriaus
įsakymu sudaryta
darbo grupė
GT pirmininkas
Fizinio ugdymo
mokytojai
GT pirmininkas
Fizinio ugdymo
mokytojai

APROBUOTA
Metodinėje taryboje
Protokolo Nr.1, 2020-03-05

______________________

Sukurta anketa e.dienyno sistemoje
mokiniams apie projektų bei neformaliojo
švietimo vykdomų programų reikalingumą,
jų pasirinkimą. Paruošti pasiūlymai
ugdymo plano rengimo darbo grupei.
Numatytos gairės 2021-2023 m.
gimnazijos strategijai.
Organizuotas patrauklus fizinio ugdymo
formalaus ir neformalaus švietimo ugdymas.
Sudarytos laisvalaikio organizavimo
galimybės.
Organizuota sporto šventė pradinių klasių
mokiniams, jų tėvams. Patrauklus fizinis
ugdymas.
Organizuotos alternatyvios sporto veiklos 58 bei I-IIIG klasių mokiniams. Laisvalaikio
organizavimo galimybės.

