
SKAUDVILĖS GIMNAZIJA 

 

METODINIO DARBO SISTEMA 

 

 

Teisinis pagrindas mokytojų metodinei veiklai organizuoti: 

1. Švietimo įstatymo 37 straipsnis. ,,Švietimo kokybė”. 

2. Švietimo įstatymo 24 straipsnis. ,,Pagalba mokyklai ir mokytojui”. 

Metodinės veiklos reglamentavimas: 

1.. Rekomendacijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti (PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31 d ; įsakymu Nr. 

ISAK-1781).           

2. Bendrojo lavinimo mokyklų bendrieji ugdymo planai. 

3. Mokyklos nuostatai. 

4. Mokyklos metodinės tarybos veiklos reglamentas. 

Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Koordinavimo formos: 

1. Konsultuoja grupių vadovus. 

2. Padeda planuoti veiklą. 

3. Rengia instruktažus svarbesnėmis pedagoginėmis-psichologinėmis, švietimo 

vadybos problemomis. 

 4. Asmeniškai bendrauja ir  planuoja bei rengia pokalbius su metodinių grupių 

vadovais. 

5. Dalyvauja pusmečio pabaigoje jų darbo ataskaitose ir t.t. 

 

 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

 

 

Metodinės veiklos uždaviniai:  

1. užtikrinti metodinį ir dalykinį  mokytojų bendradarbiavimą; 

2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją. 

 

Grupės: 

 

1. Gimnazijos metodinė taryba. 

2. Metodinės grupės. 

3. Trumpalaikių uždavinių sprendimo grupės. 

 

Grupių sudarymas 

 

1. Metodinę tarybą sudaro tarybos pirmininkas ir metodinių grupių (socialinių dalykų, 

užsienio kalbų, matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų, menų ir 

technologijų, kūno kultūros, pradinių klasių, klasių auklėtojų ir kt.) vadovai. 

2.  Metodinių grupių bei Gimnazijos metodinės tarybos veiklą reglamentuoja mokyklos 

vadovo patvirtinti metodinės veiklos nuostatai. 



3.  Metodinės tarybos pirmininkas renkamas mokytojų tarybos susirinkime (arba skiriamas 

administracijos) 

4. Metodinė taryba sudaroma ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Susirinkimai 

rengiami  kartą per du mėnesius ir pagal poreikį. 

5. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja Gimnazijos vadovo pavaduotojas ugdymui. 

 

 

6.Metodines grupes sudaro ne daugiau 7 dalykų mokytojai (galimos išimtys), pradinių   

klasių mokytojai, klasių auklėtojai. 

 

Metodinės grupės veikla 

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio  

31    d.   įsakymu    1781    patvirtintose   rekomendacijose   mokykloje 

 veiklai organizuoti nurodomos tokios metodinės grupės funkcijos: 

1. nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir 

įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti grupių 

metodinės veiklos prioritetus; 

2. nagrinėti   dalykų  ugdymo   programas,   aprobuoti   mokomųjų 

dalykų ilgalaikius  planus, kitas programas   ir teikti   rekomendacijas   

mokyklos 

vadovui dėl jų tvirtinimo; 

3. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus; 

4. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo 

metodikų; 

5. teikti   siūlymus   metodinės  veiklos   organizavimo   klausimais 

mokyklos    metodinei   tarybai,   vadovui,   jo   pavaduotojams 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojų 

tarybai. 

3. Vykdant šias funkcijas metodinė grupė galėtų kelti šiuos tikslus:  

1. padėti pedagogams kelti   savo metodinį-pedagoginį lygį; 

2. įvaldyti   tobulesnius   vaikų  mokymosi,   mokymo   bei   auklėjimo 

metodus ir būdus; 

3. įsisavinti geriausių pedagogų darbo patirtį; 

4. sistemingai   domėtis   pedagogine,    metodine,   psichologine   ir  

švietimo vadybos bei populiariąja mokslo literatūra;  

5. gilinti specialybės ir jai artimų dalykų žinias. 

Metodinės tarybos veikla 

 

1. Kartu su Gimnazijos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui formuoti ugdymo turinio politiką, 

nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus Gimnazijoje. 

2. Koordinuoti Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo 

dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti. 

3. Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą. 



4. Analizuoti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir 

ugdymo inovacijų diegimą. 

5. Teikti siūlymus metodinėms grupėms, Gimnazijos vadovams. 

6. Mokslo metų pabaigoje supažindinti mokytojų kolektyvą apie metodinės tarybos veiklą. 

7. Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus, teikti 

pasiūlymus Gimnazijos perspektyvinei kvalifikacijos ir atestacijos programai. 

 

 

Metodinės veiklos sritys: 

1. Ugdymo proceso ir jo organizavimo tobulinimo galimybių paieška (mokymo strategijos); 

2. Mokinio ugdymosi proceso organizavimo tobulinimas (mokymosi strategijos) vertinimas ir 

įsivertinimas; 

3. Pagalbos mokiniui komandos veiklos organizavimas bei veiklos būdų paieška mokyklos 

etoso (kūrimas); 

4. Mokytojo savikūra, saviraiška, patirties sklaida bendradarbiaujant; 

5. Kita mokyklos bendruomenei svarbi veiklos sritis. 

 

Metodinės veiklos formos. 

 

1.   Atvirų pamokų vedimas. 
2. Dalijimaisis pedagogų gerąja darbo patirtimi. 
3. Pagalba mažesnę patirtį turinčiam pedagogui. 
4. Metodinių dienų organizavimas.. 
5. Metodinių aplankalų sudarymas. 
6.  Metodinė tiriamoji veikla. 
7. Pranešimai. 
8. Individualių programų kūrimas. 
9. Parodos. 
10. Konkursai, apžiūros, olimpiados. 
11. Mokomųjų, vaizdinių priemonių kūrimas. 
12. Projektai. 
13. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 
14. Pedagoginės –metodinės konferencijos. 
15. Ugdymo rezultatų savianalizė ir apibendrinimas posėdžiuose, tėvų 

susirinkimuose. 
16. Kabinetų turtinimas. 
17. Autoriniai seminarai. 

 

Terminai. 

 

1. Iki rugsėjo 5d. suformuojamos metodinės grupės ir metodinė taryba. 

2. Iki rugsėjo 15 d. sudaromi metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklos planai. 

3. Iki rugsėjo 15 d.  sudaromi metodinių gupių susirinkimo grafikai ir teikiami 

direktoriui tvirtinti. (mažinant popierizmą – gali nebūti) 

4. Organizuojami ne mažiau kaip 4 metodinių grupių, metodinės tarybos posėdžiai. 

5. Kas 3 metai renkamas metodinės tarybos pirmininkas. (gali būti išimties atvejų, kai 

skiria administracija) 

 

 



 Metodinės grupės veiklos plano struktūra 

I. Praėjusių mokslo metų metodinės veiklos analizė. Pareigų pasiskirstymas 
metodinėje grupėje. 

II. Tikslai ir uždaviniai. 

III .  Veiklos programa. 

1. Geroji patirtis. 
1.1. Atvirų pamokų vedimas. 
1.2. Pedagogų gerosios darbo patirties apibendrinimas. 
1.3. Pagalba mažesnę patirtį turinčiam pedagogui. 
1.4. Metodinių dienų organizavimas. 
1.5. Metodinių aplankalų sudarymas. 

2. Metodinė tiriamoji veikla. 
2.1. Tyrimo metodai. 

2.1.1. Anketos. 
2.1.2. Testai ir kt. 

2.2. Veikla mokytojų darbo efektyvumui gerinti. 

3. Pranešimai. 
3.1. Mokyklos mastu. 
3.2. Rajono mastu. 

4. Individualių programų kūrimas. 
4.1. Pasirenkamųjų dalykų. 
4.2. Neformaliojo  ugdymo. 
4.3. Darbui su gabiaisiais ir silpnesniais (konsultacijos) 
4.4. Adaptuotos, modifikuotos I-Xkl. 
4.5. Suaugusių mokymo programos. 

 

5. Parodos, konkursai, apžiūros, olimpiados. 

6. Mokomųjų, vaizdinių priemonių kūrimas. 

7. Projektai. 

8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo problemos. 

9. Perspektyvos (ateities planai, misija, vizija). 

10.   Metodinės grupės veiklos propagavimas ir rezultatų aptarimas. 

 

Vertinimas. 

 

1. Metodinių darbų parodos. 

2. Atestacija. 

3. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas.  

4. Kita 

 


