
METODINĖS TARYBOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

PRIORITETAS: Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, mokytojų bendruomenės sutelktumo 

stiprinimas 

 2017 m. metodinė taryba veiklą vykdė pagal numatytus veiklos tikslus : 

1.  Pamokos vadybos tobulinimas. 

Siekiant 1 – ojo tikslo buvo numatyti uždaviniai: 

1. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą, metodinį ir dalykinį sutelktą, refleksyvų, atvirą 

mokytojų bendradarbiavimą. 

2. Skatinti mokytojus analizuoti savo darbą siekiant gerinti pamokos kokybę, renkantis 

tinkamą struktūrinį pamokos modelį. 

3. Parengti etninės kultūros integravimo į ugdymo turinį programą. 

 Gimnazijos  mokytojai dalyvavo rajono ir respublikiniuose renginiuose, metodinėse grupėse dalijosi 

įgyta patirtimi, metodine medžiaga. Metodinėse grupėse vyko brandos egzaminų ir PUPP rezultatų 

aptarimas, analizuojami bandomųjų VBE ir PUPP rezultatai, numatytos tolesnio darbo gairės. 

Tobulinta mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka.  Įvyko atvirų pamokų 

savaitė, ji apibendrinta mokytojų diskusija. Metodinės grupės organizavo renginius gimnazijos 

bendruomenei. Išsiaiškintas naujų vadovėlių ir mokymo priemonių poreikis, mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių poreikio ir pasiūlos santykis.  Organizuoti Metų Mokytojo ir Metų Mokinio 

rinkimai. Gimnazijos interneto svetainėje nuolat pateikiama aktuali informacija, skatinanti gerosios 

patirties sklaidą. Gimnazijos mokytojų grupė dalyvavo išvykoje-seminare „Rajono istorijos 

pritaikymas pamokose“, klausėsi kolegos pasakojimų apie Lietuvai reikšmingus įvykius, susipažino 

su lankytų vietovių žymiais objektais, iškiliomis istorinėmis asmenybėmis. Seminaro medžiagą 

mokytojai pritaikė  savo dalyko pamokose. Atsisakyta etninės kultūros integravimo į ugdymo turinį 

programos parengimo. 

2. Klestinčios mokymosi kultūros kūrimas. 

Siekiant 2 – ojo tikslo buvo numatyti uždaviniai: 

1. Skatinti, gerbti ir palaikyti besimokančius ir mokančius. 

2. Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią aplinką. 

Organizuotos atskirų dalykų mokyklinės olimpiados, konkursai, varžybos, metodinėse grupėse aptarti 

rezultatai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos nuolat organizavo įvairias konferencijas, 

susitikimus su rašytojais. Gimnazijoje jau tapo tradiciniu Širvintų krašto  komandinis jaunųjų 

matematikų konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti. Mokiniai aktyviai dalyvauja anglų 

kalbos konkurse „Olympis“, informatikos – „Bebras“, matematikos – „Kengūra“, Konstitucijos 

egzamine, Europos egzamine, greitojo teksto rinkimo konkurse,  nacionaliniame gamtamoksliniame 

konkurse. Įsimintinas projektas „Judėk ir tobulėk“, įtraukęs ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius bei 

mokytojus. Daug gerų įspūdžių mokiniams paliko ir netradicinė gamtos mokslų diena „Mokomės 

kitaip“, kurios metu buvo aplankyti Širvintose esantys fabrikai. Įsimintina ir Europos kalbų diena, 

mokinių darbų parodos.  Šie renginiai skatina gerbti ir palaikyti besimokančius, kelia mokymosi 

motyvaciją. Mokymasis netradicinėse erdvėse gilina mokinių žinias, padeda tobulinti bendrąsias 

kompetencijas ir ugdo bendravimo įgūdžius. Mokiniams tokios pamokos, kai ugdymo procesas 



organizuojamas muziejuose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose  labai patinka. Tokių pamokų 

daugėja ir mūsų gimnazijoje: pamokos vyko saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, 

Valstybės pažinimo muziejuje, Zibalų seniūnijos dvaruose, Prezidento A. Smetonos dvare, Asvejos 

regioniniame parke, Vilniaus senamiestyje, Valdovų rūmuose.  

 

Bendras visos veiklos sėkmingumo įvertinimas: 

Metodinės tarybos veiklos įgyvendinimas vertinamas gerai. Iš dalies įgyvendinti du iškelti tikslai, 

pasiekti beveik visi laukti rezultatai. 

 

Tobulintini aspektai:  

Projektinės veiklos ir integruoto ugdymo plėtojimas, gerosios patirties sklaida organizuojant atviras 

pamokas, bendradarbiavimas su „Atžalyno“ progimnazijos kolegomis. 
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