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Metodinė veikla mokykloje ir 
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Dviejų tyrimų rezultatų pristatymas 

dr. Albinas Kalvaitis,  UPC Veiklos analizės ir kokybės  

užtikrinimo skyrius  



Aptariamų tyrimų apibūdinimas 

1. 2014 m. gegužės – birželio mėnesiais atlikta fizikos, 

geografijos ir rusų (užsienio) kalbos mokytojų 

apklausa. Iš viso apklausti 683 respondentai iš 16-oje 

savivaldybių veikiančių 218 bendrojo ugdymo 

mokyklų. 

2. 2013 m. gegužės – birželio mėnesiais atlikta bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojų metodinių grupių 

pirmininkų apklausa. Iš viso apklausti 618 

respondentų iš 14-oje savivaldybių veikiančios 221 

bendrojo ugdymo mokyklos. 

 





Rekomendacijos mokytojų metodinei 

veiklai organizuoti (2005) 

Nebegaliojančios 

Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų 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. 



Rekomendacijos mokytojų metodinei 

veiklai organizuoti (2005) 

Nebegaliojančios 

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 

teminius planus ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų 

tvirtinimo; 

5. teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais 

mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, mokytojų tarybai. 

 



Dalyvavimas mokyklos mokytojų 

metodinės grupės veikloje (%)  

(1 tyrimas) 



Vadovavimo mokyklos mokytojų 

metodinei grupei stažas (%)  

(2 tyrimas) 

37 

22 

18 

23 

Pirmus metus 

Antrus metus 

Trečius ar ketvirtus 
metus 

Daugiau nei ketvirtus 
metus 



Rekomendacijos mokytojų metodinei 

veiklai organizuoti (2005) 

Nebegaliojančios 

Metodinių būrelių funkcijos: 

1. nustatyti būrelio metodinės veiklos 

prioritetus; 

2. nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo 

sėkmingumą, inicijuoti mokytojų gerosios 

patirties sklaidą mokyklose; 



Dalyvavimas savo savivaldybės dalyko 

mokytojų metodinio būrelio veikloje (%)  

(1 tyrimas) 



Veiklai būtinos informacijos 

šaltiniai (%) (2 tyrimas) 

33 

59 

44 

59 

48 

36 

44 

37 

12 

3 

9 

3 

4 

1 

2 

0,5 

3 

1 

1 

1 

0% 25% 50% 75% 100% 

Mokyklos mokytojų metodinės grupės reikalingą 
informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 

tobulinimą gauna iš savivaldybės švietimo padalinio 
/ švietimo centro. 

Mokyklos mokytojų metodinės grupės reikalingą 
informaciją apie ugdymo proceso organizavimo 
tobulinimą gauna iš mokyklos administracijos. 

Mokyklos mokytojų metodinės grupės informaciją 
apie metodinės veiklos organizavimą / renginius 

gauna iš savivaldybės švietimo padalinio / švietimo 
centro. 

Mokyklos mokytojų metodinės grupės informaciją 
apie metodinės veiklos organizavimą / renginius 

gauna iš mokyklos administracijos. Tikrai 
pritaria 

Ko gero, 
pritaria 

Ko gero, 
nepritaria 

Tikrai 
nepritaria 

Nežino 



Vietoje išvadų... 

Įvairių lygių metodinė veikla mokytojams ko gero nėra 

labai patraukli. 

Keitimasis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia 

metodine bei dalykine informacija ko gero dažnai vyksta 

(jeigu vyksta) kitais būdais, nei per organizuotą 

metodinę veiklą. 

Mokytojų profesinis tobulinimasis šiuo metu yra ko 

gero labiau individualizuotas, nei kolektyvinis. 

Mokytojų lygiu ko gero yra sunkiau susitarti dėl kaitos 

planuojant ar įgyvendinant ugdymo turinį. 

 



   

 

Ačiū už dėmesį! 


