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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau – 

Gimnazija) metodinės veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja  metodinės veiklos tikslus, 

uždavinius, veiklos organizavimo tvarką bei koordinavimą. 

2. Šiame dokumente vartojamos sąvokos: 

Metodinė veikla – mokytojų, vadovų bei pagalbos mokiniui specialistų organizuota veikla, 

vienijanti juos pagal veiklos ir ugdymo sritis, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis 

gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija. 

Metodinė grupė –  pagal dalykų grupes sudaryta mokytojų grupė. 

Gimnazijos metodinė taryba – metodinę veiklą organizuojanti ir koordinuojanti savivaldos 

institucija. 

  

II. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINAI 

  

3. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir 

švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

4. Metodinės veiklos uždaviniai: 

4.1. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

4.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi. 

  

III. METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

  5. Gimnazijoje metodinę veiklą organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos metodinė taryba bei 

metodinės grupės. 

6. Gimnazijoje veikia penkios metodinės grupės:  

 pradinio ugdymo mokytojų; 

 humanitarinių dalykų mokytojų; 

 gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų dalykų mokytojų; 

 dorinio, meninio, technologinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų; 

 klasių vadovų.  

7. Metodinės grupės savo veiklą planuoja ir dokumentuoja. 

8. Metodinei grupei vadovauja metodinės grupės pirmininkas, renkamas uždarame grupės 

posėdyje 3 metams. 

9. Gimnazijos metodinių grupių pirmininkai sudaro Gimnazijos metodinę tarybą, jai vadovauja 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Taryba sudaroma trejų metų laikotarpiui. 

  

 

 

 



IV. FUNKCIJOS  

  

10. Metodinės grupės funkcijos: 

10.1. nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo klausimus; 

10.2. nagrinėti vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;  

10.3. remiantis Gimnazijos metinės veiklos prioritetais nustatyti grupės metodinės veiklos 

prioritetines kryptis; 

10.4. nagrinėti dalykų ugdymo programas, svarstyti mokomųjų dalykų ilgalaikius planus ir juos 

aprobuoti, teikti rekomendacijas Metodinei tarybai dėl jų struktūros tobulinimo; 

10.5. nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus; 

10.6. konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų; 

10.7. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos metodinei tarybai.

 11. Gimnazijos metodinės tarybos funkcijos: 

11.1. koordinuoti Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus ugdymo 

dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti; 

11.2. nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus; 

11.3. inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, 

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo 

pagalbos įstaigomis ir kt.; 

11.4. nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir 

ugdymo inovacijų diegimą; 

11.5. prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą; 

11.6. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos vadovui, 

Gimnazijos mokytojų tarybai. 

____________________________ 

 

 

 

 

 


