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VDU „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS  

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokytojų metodinės tarybos veiklos nuostatai reglamentuoja mokytojų ir kitų 

progimnazijoje dirbančių švietimo specialistų (toliau – mokytojų) metodinę veiklą. Dokumente 

pateikiami metodinės tarybos veiklos tikslai, uždaviniai, funkcijos, metodinės veiklos organizavimo 

tvarka. 

2. Dokumente vartojamos sąvokos: 

Metodinė veikla – mokytojų, progimnazijos vadovų bei kitų 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 – progimnazijoje veikianti mokytojų grupė, sudaryta pagal ugdymo 

koncentrą, klasę, sritį ar dalyką arba laikinai suburta tam tikrai pedagoginei problemai spręsti. 

Progimnazijos metodinė taryba – progimnazijoje veikianti mokytojų grupė, 

organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą. 

Metodinė priemonė – mokytojų ar kitų autorių parengta medžiaga, kurioje 

perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduojama medžiaga mokymui ir mokymuisi. 

Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, 

demonstracinės, laboratorinės priemonės. 

 

II. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS 

 
3. Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio VDU „Atžalyno“ progimnazijos 

mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

 
III. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI 

 
4. Metodinės veiklos uždaviniai: 

4.1. skleisti VDU „Atžalyno“ progimnazijos pedagogų tarpe pedagogines ir metodines 

naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją; 

4.2. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

4.3. analizuoti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą; 
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4.4. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo; 

4.5. vykdyti tyrimus ugdymo turinio įgyvendinimo, kvalifikacijos tobulinimo srityse. 

 

IV. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Progimnazijoje veikia mokytojų metodinės grupės ir progimnazijos metodinė 

taryba. 

6. Metodinių grupių ir progimnazijos metodinės tarybos veiklą reglamentuoja 

progimnazijos nuostatai. 

7. Metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklai vadovauja išrinkti pirmininkai. 

8. Progimnazijos metodinė taryba renkama vieneriems mokslo metams. 

9. Progimnazijos metodinės tarybos veiklą koordinuoja progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

 

V. METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS 

 
10. Metodinė taryba organizuoja metodinę veiklą progimnazijoje, koordinuoja savęs 

įsivertinimą. 

11. Koordinuoja progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą. 

12. Kartu su progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui nustato 

metodinės veiklos prioritetus progimnazijoje. 

13. Kartu su progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui 

nagrinėja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo kokybę. 

14. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, 

metodinėms grupėms. 

15. Tiria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus. 

16. Inicijuoja gerosios patirties sklaidą, progimnazijos mokytojų bendradarbiavimą. 

17. Kartu su progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui 

nagrinėja ir planuoja ugdymo proceso aprūpinimą.  

18. Svarsto pedagogų atestacijos programas. 

19. Inicijuoja dalykų individualiųjų programų kūrimą, įvairių mokymo metodų 

naudojimą pamokose. 

20. Bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, 

Kauno švietimo inovacijų centru rengiant olimpiadas, seminarus, konferencijas. 

21. Skatina pedagogus dalyvauti tarptautiniuose, miesto, progimnazijos projektuose. 
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VI. METODINĖS TARYBOS STRUKTŪRA 

 
22. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.  

23. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, turintis ne žemesnę kaip mokytojo 

metodininko kvalifikaciją. 

24. Metodinių grupių pirmininkais gali būti mokytojai, turintys ne žemesnę kaip 

vyresn. mokytojo kvalifikaciją. 

25. Metodinės tarybos pirmininką ir sekretorių renka metodinės tarybos nariai, pritarus 

balsų daugumai. 

26. Progimnazijos metodinė taryba ir metodinių grupių sudėtis tvirtinama 

progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

27. Metodinės grupės, metodinės tarybos susirinkimuose gali dalyvauti kiti 

specialistai. 

 

_____________________________________ 


