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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO” PROGIMNAZIJOS 
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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO” PROGIMNAZIJOS 

METODINĖ TARYBA 

 

Aida Liaudinskienė – progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja 

Nariai: 

Vilma Anelauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.  

Ina Dubickienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja   

Ina Bikauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja  

Jolanta Ribačionkienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Dalia Skinkienė, bibliotekininkė 

 

METODINĖS GRUPĖS 

 

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

  Pirmininkė Jolanta Ribačionkienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja  

Nariai:   

Livija Šalaševičienė. priešmokyklinio ugdymo mokytoja  

Neringa Kušlienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

Irma Kriaučeliūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Vilija Vyšniauskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja   

Marija Žemaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  

Žaneta Galinytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 



 

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ 

  

Pirmininkė – Ina Dubickienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja   

Nariai:   

Lina Braukylienė, tikybos vyresnioji mokytoja 

Vilma Anelauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė   

Ina Bikauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja  

Jolita Deksnienė, lietuvių kalbos mokytoja   

Liudmila Dobiliauskienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja   

Lyma Pauliukaitienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė   

Zita Šestilienė, matematikos mokytoja metodininkė   

Evaldas Plečkaitis, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas   

Neringa Bartelienė, fizikos ir chemijos vyresnioji mokytoja    

Jonas Kaminskas, technologijų vyresnysis mokytojas   

Andrius Zavistauskas, istorijos vyresnysis mokytojas  

Aira Laužauninkienė, biologijos vyresnioji mokytoja   

Rūta Kiškėnienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė   

Tomas Bonkevičius, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas   

Audronė Jusaitytė, muzikos mokytoja metodininkė   

Diana Maksimavičienė, žmogaus saugos, dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja  

Odeta Smelstorienė, geografijos mokytoja metodininkė  

Ina Bikauskienė, anglų kalbos vyresnioji  mokytoja  

Aida Liaudinskienė, anglų kalbos vyresnioji  mokytoja 

 

PUG, 1–8 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ 

 

   Pirmininkė – Ina Bikauskienė, 8 klasės vadovė  

Nariai: 

Livija Šalaševičienė, PUG klasės vadovė 

Jolanta Ribačionkienė, 1a klasės vadovė  

Neringa Kušlienė, 1b klasės vadovė 

Marija Žemaitienė, 2 klasės vadovė  



Vilija Vyšniauskienė, 3 kl. vadovė 

Irma Kriaučeliūnienė, 4a klasės vadovė 

Žaneta Galinytė, 4b klasės vadovė 

 

Ina Dubickienė, 5 klasės vadovė 

Jolita deksnienė, 6 klasės vadovė 

Aida Liaudinskienė, 7 klasės vadovė  

Ina Bikauskienė, 8 klasės vadovė 

 

TIKSLAS 

Koordinuoti mokytojų metodinę veiklą bei inicijuoti susitarimus, užtikrinančius kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį. 

 

UŽDAVINIAI 

 

• Derinti metodinių grupių veiklas, stiprinančias mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą, kalbinės veiklos ir 

socialinių mokslų stiprinimą. 

• Telkti metodinių grupių darbą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui mokykloje.  

• Kreipti metodines grupes į veiklas, įgalinančias šiuolaikišką, technologiškai turtingą ir įvairų ugdymo turinį.      

• Analizuoti ir įsivertinti Metodinės tarybos veiklą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiksmo/priemonės pavadinimas 

 

Priemonės vertinimo kriterijai Atsakingi Vykdymo 

terminas 

(mėnesiais) 

1. Derinti metodinių grupių veiklas, stiprinančias mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, orientuojantis į įtraukųjį ugdymą, kalbinės 

veiklos ir socialinių mokslų stiprinimą dalykų mokyme. 

1. Pagalba pedagogams atpažįstant ir ugdant 

individualias mokinio galias.  

ŠPT pažymų dėl specialiojo ugdymo ir/ar 

švietimo pagalbos skyrimo analizė, vaiko 

pagalbos specialistų konsultacijos 

mokytojams, mokinių įtraukimas į 

konkursines ir projektines veiklas. 

VGK komisija, 

Metodinė taryba, 

Metodinės grupės 

Per mokslo 

metus 



2. Dalijimasis patirtimi apie įtraukųjį ugdymą ir 

kalbinės veiklos (skaitymo, kalbėjimo, rašymo) 

gerąją praktiką; sklaida metodinėse grupėse. 

2–3 kartus per mokslo metus organizuojami 

metodinių grupių susirinkimai, kuriuose 

vykdoma sklaida. 

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Per mokslo 

metus 

3. Metodinių dienų organizavimas, pasidalijant 

įgytomis žiniomis, praktiniais metodais iš 

kvalifikacijos kursų, seminarų, konferencijų ir kt. 

1–2 metodinės dienos per metus.  Metodinė taryba, 

Metodinės grupės 

Per mokslo 

metus 

4. Refleksijos dienų – trišalių pokalbių – iniciavimas, 

akcentuojant asmeninės pažangos pokytį.  

Mokytojai geba kreipti mokinį kelti 

pamatuotus lūkesčius, analizuoti pasiekimus 

savivaldžio mokymosi kontekste.  

Metodinė taryba  Sausio mėn. 

Birželio mėn.  

5.  Komandos, koordinuojančios įtraukųjį ugdymą, 

pedagogų konsultavimas ir aktualijų sklaida.  

Komanda inicijuoja progimnazijos 

strateginio plano tikslo įgyvendinimą.  

Mokyklos 

administracija  

Per mokslo 

metus 

2. Telkti metodinių grupių darbą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui mokykloje.  

1.  Atnaujinto ugdymo turinio Bendrųjų kompetencijų 

aprašo ir dalykų programų analizė. 

Kolegialus pasirengimas dirbti pagal 

atnaujintas BP: susitarimai dėl dalykų 

ilgalaikių planų formos; Pasiekimų ir 

vertinimo tvarkos aprašo parengimas.  

Metodinė taryba, 

Metodinės grupės 

Iki 2023 rugsėjo 

mėn. 

 

2.  Komandos, koordinuojančios BP atnaujinto turinio 

diegimą,  pedagogų konsultavimas ir aktualijų 

sklaida. 

Komanda inicijuoja progimnazijos 

strateginio plano tikslo įgyvendinimą. 

Mokyklos 

administracija  

Per mokslo 

metus 

3. Pedagogų dalyvavimas UTA mokymuose šalies ir 

rajono mastu. UTA sklaida: patirties viešinimas. 

 

Visi pedagogai bent 1-2 k. per metus 

dalyvauja mokymuose ir pasidalina 

įžvalgomis metodikos grupėse. 

 

Mokyklos 

administracija 

Per mokslo 

metus 

3. Kreipti metodines grupes į veiklas, įgalinančias šiuolaikišką, technologiškai turtingą ir įvairų ugdymo turinį.      

1. Komandos, koordinuojančios funkcionalios ir 

technologiškai turtingos mokyklos aplinkos veiklą, 

pedagogų konsultavimas ir pagalba dėl virtualios 

aplinkos, IKT naudojimo. 

Komanda inicijuoja progimnazijos 

strateginio plano tikslo įgyvendinimą. 

Mokyklos 

administracija 

Per mokslo 

metus 



2. Metodinių grupių užsiėmimų organizavimas, telkiant 

mokytojus dalintis patirtimi apie tai, kaip integruoja 

ugdymo(si) aplinkas ir technologijas į ugdymo turinį. 

Pedagogai metodinėse grupėse viešina patirtį 

apie technologinę ir ugdymo(si) aplinkų 

įvairovę pamokose, orientuotą į individualius 

mokinio gebėjimus.   

Metodinė taryba, 

metodinės grupės 

Per mokslo 

metus 

4. Uždavinys Analizuoti ir įsivertinti Metodinės tarybos veiklą. 

1. Mokytojų dalykininkų metodinės grupės 2021–2022 

m. m. veiklos analizė ir veiklos plano 2022–2023 m. 

m. projekto rengimas. 

Surinkti duomenys apie mokytojų 

dalykininkų metodinės grupės veiklas, atlikta 

analizė ir, remiantis jos duomenimis, 

suplanuota kitų mokslo metų veikla. 

Metodinė taryba Birželio mėn. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė           Aida Liaudinskienė  

 

PRITARTA  

Metodinės tarybos 

2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio  

protokolo nutarimu Nr. 7.4.-3  

 

 


