Viešosios įstaigos Klaipėdos licėjaus
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V-30
3 priedas
KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLA
2013-2014 MOKSLO METŲ KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS
ANALIZĖ
Stipriosios pusės
 klasės vadovų nuoširdus bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba, priimant ir įtvirtinant
bendras klasių vadovų veiklos nuostatas, organizuojant tradicinius mokyklos renginius;
 gerosios patirties sklaida, pristatant paruoštus pranešimus aktualiomis klasių vadovams
temomis;
 gerosios patirties banko sukūrimas (elektroninio ir popierinio varianto pranešimai).
Galimybės
 gerosios patirties sklaidos intensyvinimas ir tobulinimas, paruošiant geriausių renginių ir
klasės valandėlių aprašymus;
 aktyvesnis dalyvavimas miesto klasių vadovų seminaruose, paskaitose ir kursuose.
Pavojai
 mažas klasės vadovų skaičius (dirbama su dviem paralelinėmis klasėmis) apsunkina klasės
vadovo darbą ir neužtikrina šios veiklos kokybiško atlikimo.
Trūkumai
 platesnio išorinio bendradarbiavimo stoka (ypač su psichologais bei karjeros planavimo
specialistais).
Klasių vadovų metodinės grupės 2013-2014 mokslo metų veikla įvertinta – GERAI.
KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS 2014-2015 M. M. VEIKLOS PLANAS
Prioritetinės veiklos sritys:
1. Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.
2. Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas.
Tikslas. Siekti nuolatinės klasių vadovų profesinės kompetencijos, užtikrinančios ugdymo
kokybės pažangą dirbant su skirtingų gebėjimų ugdytiniais.
Uždaviniai:
1. Tirti ir analizuoti klasių vadovų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės vadovo
ugdomajai veiklai.
2. Dalintis gerąja patirtimi, ruošiant pranešimus ir kaupiant klasių vadovo metodinių priemonių bei
pavyzdinių renginių aprašymus.
3. Gerinti klasių vadovų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si)
aplinką bei bendradarbiavimą tarp dalykų mokytojų, mokyklos vadovų, psichologo, karjeros
ugdymo specialisto, mokinių ir mokinių tėvų.
4. Tobulinti klasės vadovų kvalifikaciją, dalyvaujant miesto ir šalies klasių vadovų kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose (seminaruose, paskaitose ir kursuose).
Vertybės. Bendradarbiavimas, sistemingumas, atsakingumas, kokybiškumas.
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Pokyčiai. Atsakingas ir kokybiškas klasių vadovų bendradarbiavimas su auklėtiniais, jų tėvais ir
mokytojais dalykininkais užtikrins saugią ugdymo(si) aplinką ir skatins ugdymo proceso
tobulėjimą.
Dokumentacija

Metodinės veiklos nuostatai.

Klasių vadovų metodinės grupės 2014-2015 m. m. veiklos planas.
2014-2015 M. M. 5- 12 KLASIŲ VADOVŲ SĄRAŠAS
5 A ir 5 B klasės vadovė Renata Lygnugarienė
6 A ir 6 B klasės vadovė Loreta Elertienė
7 A ir 7 B klasės vadovė Lijana Šmaižienė
8 A klasės vadovė Elena Burbienė
8 B klasės vadovė Svetlana Rybakova
9 A B klasių vadovė Lina Lorenzo Ruiz
10 A B klasių vadovė Asta Virketytė
11 klasės vadovė Inga Kačinskaitė
12 klasės vadovas Marius Žadvydas
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė – Svetlana Rybakova
Klasių vadovų metodinės grupės sekretorė - Renata Lygnugarienė
KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS SUSIRINKIMAI IR PASITARIMAI
2014-2015 M. M.

Eil.
Nr.
1.

Susirinkimo turinys
Susirinkimas
 2014-2015 m. m. klasių vadovų
veiklos tikslo, uždavinių bei
prioriteto aptarimas.
 Klasių vadovų ugdymo programų
koregavimas ir patvirtinimas.


Data

Atsakingas

2014 m.
rugpjūtis
rugsėjis

S. Rybakova,
klasių vadovai,
A. Norkienė

Pranešimas „Klasės vadovo darbas
su psichologinių problemų
turinčiais ugdytiniais.“

L. Elertienė



2.

Pranešimas „Klasės vadovo
pagalba patyčias patiriantiems
auklėtiniams.
Pasitarimas „Kaip padėti mokytis skirtingų
gebėjimų mokiniams?“
Dėl tėvų apklausos „Sunkumai, su kuriais
susiduria mokydamasis jų vaikas“
organizavimo.

S. Rybakova
2014 m.
lapkritis

Klasių vadovai
Skyrių
vadovės E.
Burbienė ir
I. Kačinskaitė

Pastabos
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3.

Susirinkimas
 Tėvų apklausos rezultatų
pristatymas ir pagalbos skirtingų
gebėjimų mokiniams organizavimo
aptarimas.


2014 m.
gruodissausis

L. Šmaižienė

Pranešimas „Mokinių pažinimas
per bendras veiklas.“



4.

Pranešimas „ Drausmės problemų
sprendimo būdai“.
Pasitarimas dėl metodinės dienos „Mano
sėkminga pamoka“ organizavimo
mokykloje.

Klasių
vadovai,
S. Rybakova
A. Norkienė
I. Kačinskaitė

S. Rybakova

2015 m.
vasaris

Met. grupės
pirmininkė S.
Rybakova

Stebimų klasės valandėlių sąrašo
sudarymas.

5.

Individualios mokinio pažangos stebėjimo
aptarimas.
Susirinkimas
 Pranešimas „ Pirmieji licėjaus
dvyliktokai. Jų ugdymo sunkumai
ir džiaugsmai.

2015 m. M. Žadvydas
balandis



Pranešimas“ Į pagalbą mokiniui ir
mokytojui: 5-okų mokymosi būdai
ir stiliai“.

R.
Lygnugarienė



Karjeros specialistės patarimai.

A. Virketytė



6.

Dėl Mamyčių šventės
organizavimo.
Susirinkimas
 Pranešimas „Vertės sukūrimo
būdai“.






Pranešimas „Kelionės – puikus
būdas bendradarbiauti su
ugdytiniais.”
Mokyklos psichologės patarimai
dėl klasių mikroklimato
formavimo, pateikiant atliktų
tyrimų rezultatus.
Dėl klasių vadovų veiklos
planavimo kitiems mokslo
metams.

S. Rybakova
2015 m.
birželis

L. Šmaižienė

L. Lorenzo
Ruiz
R. Arlauskienė

S. Rybakova,
A. Norkienė
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*Pastaba: ne visi metodinės grupės pasitarimai planuojami iš anksto, o vedami pagal esamą
poreikį. Klasių vadovai renkasi kiekvieną savaitės trečiadienį, kur 5-8 klasių ir 9-12 klasių grupėse
su skyriaus vadovėmis Inga Kačinskaite ir Elena Burbiene aptaria svarbiausius ugdymo klausimus
ir esamas problemas.
KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS 2014-2015 M. M. VEIKLOS PLANAS

Priemonės

Laikas

Atsakingas
asmuo

Laukiamas
rezultatas

Atsiskaitymo
forma, vieta

Dalyvavimas ugdymo
proceso organizavime
Efektyvus ugdymo proceso nuolat
planavimas ir pasiektų ugdymo
rezultatų analizavimas.

Klasių vadovų
susirinkimuose,
pasitarimuose.

Klasių
vadovai,
grupės
pirmininkė
S.
Rybakova

Pagerės
auklėtinių
ugdymo
kokybė ir
rezultatai.

1. Klasių vadovų atliekamos 2014veiklos
aptarimas
ir 2015 m.
pasidalinimas gerąja patirtimi: m.
 vedant
individualius
pokalbius
ir
ieškant
efektyvių bendradarbiavimo
formų su ugdytinių tėvais,
užtikrinant įvairių gebėjimų
auklėtinių
kokybišką
ugdymą;
 dirbant su psichologinių
problemų
turinčiais
auklėtiniais;
 formuojant gerą klasės
mikroklimatą, užtikrinant
saugią ugdytinių aplinką
klasėje ir mokykloje;
 ugdant auklėtinių vidinę
kultūrą, savarankiškumą ir
pagrindinių
gyvenimo
vertybių suvokimą.

Klasių
vadovai,
grupės
pirmininkė
S.
Rybakova

Klasių
Pasisakymai met.
vadovai
grupės
pasidalins
susirinkimuose.
darbo
patirtimi. Bus
pagilintos
praktinės
žinios.

2. Pagalba mažesnę patirtį Nuolat
turintiems pedagogams.

Klasių
vadovai

Bus
pasidalinta
gerąja
patirtimi.
Pagerės
ugdomojo
darbo
kokybė.

Gerosios patirties sklaida

Pasisakymai
susirinkime.
Praktiniai
patarimai.
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Nuolat
3. Klasės vadovo gerosios
patirties banko papildymas,
pateikiant geriausiai pavykusių
klasės valandėlių, renginių
aprašymus, skaitytų pranešimų
medžiagą.

Klasių
vadovai,
grupės
pirmininkė
S.
Rybakova

Sukaups
naudingą
ugdomąją
medžiagą,
pasinaudos
kolegų turima
patirtimi,
pagerins
ugdomojo
darbo
kokybę.

Elektroniniai
aprašymai, (+
popierinis
pristatytų
pranešimų
variantas).

Pedagoginės, psichologinės,
socialinės ir kt. pagalbos
organizavimas
1. Dalyvavimas mokyklos Nuolat
karjeros
centro
darbo
efektyvinime.
2. Kryptingas
gimnazinių Nuolat
klasių mokinių konsultavimas
renkantis mokymosi dalykus,
modulius, kursus, brandos
egzaminus.

Karjeros
ugdymo
koordinatorė

Asta
Virketytė,
klasių
vadovai

3.
Sistemingas
taikomųjų Nuolat
tyrimų atlikimas, aiškinantis
mokinių mokymosi, elgesio ar
motyvacijos sutrikimus bei jų
pagrindu reikalingos pagalbos
numatymas ir realizavimas.

Psichologė,
klasių
vadovai, soc
pedagogė

4.
Karjeros
planavimo 2015 m.
specialistės praktiniai patarimai balandis
dėl
ugdytinių
profesinio
orientavimo.

Karjeros
ugdymo

5.
Mokyklos
psichologės 2015 m.
patarimai
dėl
klasių birželis
mikroklimato
formavimo,
pateikiant
atliktų
tyrimų
rezultatus.
Bendradarbiavimas su
ugdytinių tėvais

Psichologė
Renata
Arlauskienė

Klasių
vadovai
pagilins
psichologines
žinias.

1. Tėvų įtraukimas į profesinio Nuolat

Karjeros

Tėvai gaus

koordinatorė

Asta
Virketytė

Pranešimas met.
grupės susirinkime.

Klasių
vadovai
pagilins
turimas
profesinio
orientavimo
žinias.

Praktiniai patarimai
met. grupės
susirinkime

Susirinkimuose.
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informavimo
organizavimą.

renginių

ugdymo
koordinatorė

Asta
Virketytė,
klasių
vadovai

informaciją,
padės savo
vaikams
teisingai
išsirinkti
būsimą
profesiją.

2. Pedagoginio tėvų švietimo Nuolat
aktualiais vaikų ugdymo(si)
klausimais organizavimas.
Metodinė veikla

Psichologė
Renata
Arlauskienė

1. Klasių vadovų dalyvavimas 2014kvalifikacijos
kėlimo 2015 m.
renginiuose
(paskaitos, m.
seminarai, kursai).
Pridedamas priedas Nr.1

Klasių
vadovai

Pagilins
turimas
metodines
žinias.

Mokykloje, miesto
PŠKC,
Vilniuje

2. Dalyvavimas tiriamojoje
veikloje, pildant teikiamas
anketas.

Klasių
vadovai

Pasinaudos
atliktų tyrimų
rezultatais
ugdymo
kokybei
tobulinti.

Mokykloje.

3. Dalyvavimas
Metodinės
susirinkimuose
pasitarimuose.
Pranešimai

mokyklos
tarybos
ir

Nuolat

Nuolat

Svetlana
Rybakova

1. Klasės vadovo darbas su Rugpjūtis
psichologinių
problemų
turinčiais ugdytiniais.

Loreta
Elertienė

2. Klasės vadovo pagalba Rugpjūtis
patyčias
patiriantiems
auklėtiniams.

Svetlana
Rybakova

3. Mokinių pažinimas
bendras veiklas.

Inga
Kačinskaitė

4.
Drausmės
sprendimo būdai.

per Gruodis

problemų Gruodis

Lijana
Šmaižienė

5. Pirmieji licėjaus dvyliktokai. Balandis
Jų ugdymo sunkumai ir
džiaugsmai.

Marius
Žadvydas

Bendruose tėvų
susirinkimuose.

Mokyklos
Metodinėje
taryboje.

Klasių
Klasių vadovų met.
vadovai
grupės
pagilins
susirinkimuose.
žinias, įgys
daugiau
patirties.
Pagerės
klasių vadovų
darbo
kokybė.
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6. Į pagalbą mokiniui ir Balandis
mokytojui: 5-okų mokymosi
būdai ir stiliai.

Renata

7. Karjeros ugdymo specialisto Balandis
patarimai.

Karjeros
ugdymo

Lygnugarienė

koordinatorė

Asta
Virketytė
8. Vertės sukūrimo būdai.

Birželis

Aptars
problemas,
pagerės darbo
kokybė.

Lijana
Šmaižienė

9. Kelionės – puikus būdas Birželis
bendradarbiauti su ugdytiniais.

Lina
Lorenzo
Luiz

10. Mokyklos psichologės Birželis
patarimai
dėl
klasių
mikroklimato
formavimo,
pateikiant
atliktų
tyrimų
rezultatus.

Psichologė
Renata
Arlauskienė

11. 2014-2015 m. m. veiklos Birželis
rezultatų analizė.

Svetlana
Rybakova

Iniciatyvos
Klasių vadovų pasitarimai Nuolat
ugdytinių problemoms spręsti. kiekvieną
Individualios
ugdytinio trečiadienį
pažangos stebėjimas.

Skyrių
vadovės:
E. Burbienė
(5-8 kl.)

Pagerės
darbo
kokybė.

Ataskaitų forma
skyrių vadovų
kabinetuose.

I.Kačinskaitė

(9- 12 kl.)
Konkursai, renginiai, šventės
Teikti pagalbą organizuojant
ir
vedant
tradicines
mokyklos
šventes,
intelektualius
žaidimus,
laisvalaikio
praleidimą
(protų mūšio kovas, aukštą
kultūrinę vertę turinčių filmų
peržiūras,
muzikinės
improvizacijos vakarus ir kt.
Bendradarbiauti su kitomis
miesto
mokyklomis
ir
įstaigomis.
1.Dalyvavimas
mokyklos 2014organizuojamuose renginiuose: 2015 m.
visose valstybinių švenčių m.

Klasių
vadovai

Bus kuriamos Mokykloje, mieste,
naujos ir
Lietuvoje.
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minėjimuose,
mokyklos
pajūrio žygiuose, kalėdinių
renginių šventėse, Mamyčių
dienos renginyje ir kt.
Klasių
vadovai

2.Dalyvavimas projektuose ir
akcijose: gerumo ir labdaros
kalėdinės akcijos, Vaikų teisių
gynimo akcijose, makulatūros
rinkime, švaros dienų akcijose
ir kt.

išsaugomos
jau esamos
mokyklos
tradicijos,
išmoks
bendrauti ir
bendradarbiauti

tarpusavyje ir
su kitų
mokyklų
mokiniais.

3.Muziejų, parodų, koncertų ir
spektaklių lankymas.
Klasių vadovų metodinės
grupės rezultatų aptarimas
 2014-2015 m. m. veiklos
rezultatų analizė.

 2015-2016 m. m. veiklos
programos aptarimas.

Birželis

Klasių
vadovai,
skyrių
vadovės
ugdymui
Elena
Burbienė ir
Inga
Kačinskaitė,
Met. grupės
pirmininkė
Svetlana
Rybakova

Bus įvertinta Klasių vadovų
praėjusių
veiklos aptarimas
metų veikla ir met. susirinkime.
patvirtintas
planas
kitiems
metams.

SUDERINTA
Klaipėdos licėjaus metodinės tarybos pirmininkė Auksė Norkienė
APTARTA
Klasių vadovų metodinės grupės susirinkime 2014-08-27 protokolo Nr. 1.
Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Svetlana Rybakova
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PRIEDAS Nr. 1
KLASIŲ VADOVŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 2015 METAIS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pavardė, vardas
Renata Lygnugarienė
5 A B klasių vadovė

Loreta Elertienė
6 A B klasių vadovė

Lijana Šmaižienė
7 A B klasių vadovė

Elena Burbienė
8 A klasės vadovė

Svetlana Rybakova
8 B klasės vadovė

Lina Lorenzo Ruiz
9 A B klasių vadovė

Tema

Trukmė

Vykdymas

1. Įtampa ir stresinės
situacijos. Jų prevencija
ir valdymas.

6 val.

I pusmetis
V. Mikutaitienė
G. Jurkevičienė
(Kaunas)

2. Paauglių krizės ir
depresijos. Savižudybių
prevencija.
1. Konstruktyvus
bendravimas su
mokiniais.

6 val.

Lapkritis
D. Beniušytė
(KPŠKC)
Sausis
V. Karvelis
(KPŠKC)

2. Bendravimas su
probleminiais mokiniais
ir jų tėvais.
Konstruktyvus konflikto
sprendimas.
1. Vaikų ir paauglių
baimės. Kaip padėti?

6 val.

II pusmetis
V. Mikutaitienė
G. Jurkevičienė
(Kaunas)

6 val.

I pusmetis
G. Jurkevičienė
V.
Mikutaitienė
(Kaunas)

2. Kaip kalbėtis, kad
suprastume vieni kitus.

6 val.

1. Kaip motyvuoti
mokinius neįprastais
metodais?

6 val.

Spalis
A.Blandė
(Kaunas)
I pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Kaunas)

6 val.

2. Paauglių krizės ir 6 val.
depresijos. Savižudybių
prevencija.
1. Kaip motyvuoti
6 val.
mokinius neįprastais
metodais?

Lapkritis
D. Beniušytė
(KPŠKC)
I pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Kaunas)

2. Paauglių krizės ir 6 val.
depresijos. Savižudybių
prevencija.
1. Šiuolaikinis mokinių
6 val.
skatinimas ir
drausminimas.

Lapkritis
D. Beniušytė
(KPŠKC)
I pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
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(Kaunas)

7.

8.

9.

Asta Virketytė
10 A B klasių vadovė

Inga Kačinskaitė
11 klasės vadovė

Marius Žadvydas
12 klasės vadovas

2. Bendravimas su
probleminiais mokiniais
ir jų tėvais.
Konstruktyvus konflikto
sprendimas.
1. Emocijų valdymas ir
vidinė harmonija.

6 val.

II pusmetis
V. Mikutaitienė
G. Jurkevičienė
(Kaunas)

6 val.

I pusmetis
V. Pikčiūnas
(Vilnius)

2. Psichologinio
konsultavimo metodai.

6 val.

1. Kaip motyvuoti
mokinius neįprastais
metodais?

6 val.

II pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Kaunas)
I pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Kaunas)

2. Kaip kalbėtis, kad
suprastume vieni kitus.

6 val.

1. Konstruktyvus
bendravimas su
mokiniais.

6 val.

2. Šiuolaikinis mokinių
skatinimas ir
drausminimas.

6 val.

___________________________________

Spalis
A. Blandė
(Kaunas)
Sausis
V. Karvelis
(KPŠKC)

I pusmetis
G. Jurkevičienė
V. Mikutaitienė
(Kaunas)

