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PANEVEZIO RAJONO MOKYTOЛ 」METODINES V亜〕IKLOS ORGANIZAVIMO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio rajono mokytojq metodines veiklos organizavimo nuostatai (toliau -
nuostatai) reglamentuoja PaneveZio rajono savivaldybes visq tipq bendrojo ugdymo mokyklq,

ikimokyklinio ugdymo istaigq mokyojq, auktetojq ir pagalbos mokiniui specialistq, mokyklq
vadovq, bibliotekininkq ir kitq Svietimo istaigq specialistq (toliau - moky'tojq) metodines veiklos

orgarizavim4. Nuostatuose pateikiami metodines veiklos tikslai bei uZdaviniai, metodines

veiklos orgatizavimas, reglamentavimas ir koordinavimas, metodiniq bfireliq, metodiniq bureliq
pirmininkq, mokyklq metodines tarybo s funkcij o s.

2. Nuostatuose vartoj amos s4vokos:
2.1. Metodinis btirelis - PaneveZio rajono Svietimo centre veikianti mokytojq gtuPe,

jungianti ivairiq mokyklq vieno ar keliq dalykq, ugdymo sridiq mokyojus, kurie analizuoja,

skleidZia dalyko ar ugdymo srities turinio, metodikos naujoves, patirti.
2.2. Metodin6 veikla - mokytojq, mokyklq vadovrtr, pagalbos mokiniui specialistq

organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir profesinei veiklai tobulinti, keidiantis pedagogine

patirtimi, naujausia metodine ir dalykine informacija.
2.3. Metodinds veiklos formos - atviry pamokq stebejimas ir aptarimas, seminarai,

mokslinds, praktines bei metodines konferencijos, metodines dienos, pedagoginiq idejq mug6s,

forumai, plenerai, parodos, anotacijq, publikacijq, rekomendacijq rengimas, metodiniq darbq,

mokymo ir mokymosi priemoniq rengimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais

partneriais, apskritojo stalo diskusijos, konsultavimas, edukacines i5lykos, projektai, paskaitos,

mokymai ir kt.
2.4. Metodind priemonE - moky.tojq ar kitq autoriq parengta medLiaga, kurioje

perteikiama ugdymo patirtis, rekomenduoj ama medLiaga mokymui(-si).

II. METODINES VEIKLOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

3. Mokytojq metodine veikla savanori5ka ir savaranki5ka, patys mokytojai inicijuoja 5i4

veikl4, pasirenka jos turini ir formas. Mokytojq metodine veikla orientuota i mokyojq
kurybi5kum4 ir atsakingum4.

4. Mokytojq metodines veiklos tikslas - sudaryti s4lygas nuolat tobulinti kvalifikacij4 ir
kompetencijas, reflektuoti savo darbq, ie5koti problemq sprendimq, aptarti ir skleisti patirti,
pletoti pedagoging savirai5kq ir ktirybi5kum4, igyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybes.

5. Metodines veiklos :u1daviniai.,

5. I . uZtikrinti metodini ir dalykini mokl'toj q bendradarbiavim4;
5.2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, kurti dalykinio bendradarbiavimo tinklus,

dalytis pedagogine patirtimi bei skatinti j4 kaupti.

III. METODINES VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, REGLAMENTAVIMAS IR
KOORDINAVIMAS

6. Metodiniq btrreliq veiklai vadovauja visuotiniame nariq susirinkime balsavimo bfldu

dvej iems metams i5rinkti pirmininkai.
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8. Metodiniq biireliq pirmininkus fsakymu tvirtina PaneveZio rajono Svietimo centro

direktorius.
9. Metodinio b[relio susirinkimai:
9.1. auk5diausias metodinio bflrelio valdymo organas - visuotinis nariq susirinkimas,

Saukiamas bent kart4 per metus;
9 .2. dalyv avimas metodiniuose renginiuose fiksuoj amas registracij os lape.

IV. METODINIU BURELIU, METODINIU BURELIU PIRMININKU FUNKCIJOS

13. Metodinirl blreliq tunkcijos:
13.1. remiantis PaneveZio rajono savivaldybes Svietimo ir SIVIVI mokl'tojq kvalifikacijos

tobulinimo prioritetais pasirinkti metodinio burelio veiklos kryptis;
13.2. aptarti sekming4 ugdymo turinio igyvendinim4, inicijuoti mokytojq patirties

sklaid4;
13.3. prireikus vertinti, recenzuoti ir pritarti mokytojq parengtiems metodiniams darbams,

metodinems priemonems, mok5rmo ir mokymosi priemonems ir, autoriams pritarus, inicijuoti ir
koordinuoti jq sklaid4;

\-- 13.4. inicijuoti nauiq kvalifikacijos tobulinimo programq kurim4, vykdym4 ir sklaid4;

13.5 teikti sitlymus metodines veiklos organizavimo klausimais mokytojams,

metodinems grupdms, metodinems taryboms, mokytojq asociacijoms, kitoms nelyriausybinems

organizacijoms, Svietimo pagalbos istaigoms ir kt.;
13.6. teikti metoding pagalb4 jauniems specialistams;
13.7. rinkti metodinio burelio pirminink4;
13.8. svarstyti metodinio bfirelio pirmininko teikiam4 mokslo metq veiklos p1an4;

13.9. bendradarbiauti su rajono ir Salies metodiniais bflreliais.
14. Metodiniq btireliq pirmininkq tunkcijos:
14.1. organizuoti metodinio burelio veikl4, inicijuoti veiklos formrl ivairovg;
14.2. kiekvienais metais iki spalio 15 d. parengti bflrelio mokslo metq veiklos plan4 (1

priedas) ir ji perduoti b[relio veikl4 kuruojandiam Svietimo centro atstovui;
14.3. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui uZ savo veikl4 visuotiniame nariq susirinkime

atsiskaityti metodiniam bfireliui;
14.4. ralyli metodiniq bfireliq susirinkimq, kuriuose pntariama metodinems priemondms

tr pffi., protokolus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Nuostatai gali bUti keidiami ir papildomi metodiniq bflreliq bei kitq metodinq veikl4
organizuojandiq asmenq iniciatyva. Nauj4 nuostatq redakcij4 ar keitimus tvirtina PaneveZio

rajono Svietimo centro direktorius.


