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KLAIPĖDOS LICĖJAUS METODINĖS TARYBOS 2014- 2015 M. M. VEIKLOS PLANAS

Prioritetas. Ugdymo kokybė.
Tikslas. Siekti mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo kokybės pažangos, dirbant
su skirtingų gebėjimų mokiniais.
Uždaviniai:
1. Skatinti mokytojų metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą.
2. Inicijuoti ugdymo inovacijų diegimą.
3. Organizuoti metodinius renginius.
4. Organizuoti pagalbą jaunam specialistui.
Vertybės. Bendradarbiavimas, profesionalumas, atsakingumas.
Pokyčiai. Mokytojai, susipažinę su naujausiais ugdymo būdais, kolegų patirtimi, galės gerinti
ugdymo kokybę.
Dokumentacija:
1. Metodinės veiklos nuostatai.
2. Metodinės tarybos 2015 m. veiklos planas.
Metodinė taryba
Elona Kerpienė – direktorės pavaduotoja, metodinės tarybos veiklos koordinatorė;
Auksė Norkienė – metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Svetlana Rybakova – metodinės tarybos sekretorė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė,
rusų kalbos vyr. mokytoja;
Marius Žadvydas – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkas, fizikos mokytojas
metodininkas;
Lina Lorenzo Ruiz – humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos
mokytoja metodininkė;
Rasa Lindžienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja
metodininkė.

Eil.
Nr.
1.

2.

Veikla

Data

Metodinės tarybos
susirinkimas.
1. Licėjaus tikslų,
uždavinių, prioritetų 20142015 m. m. nagrinėjimas.
2. Metodinės tarybos
veiklos plano sudarymas,
metodinių grupių planų
patvirtinimas.
3. Ilgalaikių planų
aprobavimas.

2014-08-27

Atsakingi

Laukiamas
rezultatas
Direktoriaus
Numatomi
pav. ugdymui metodinės
E. Kerpienė, tarybos
metodinės
veiklos tikslai,
tarybos
uždaviniai,
pirmininkė
darbai,
A. Norkienė, peržiūrima
metodinės
vertinimo
tarybos nariai sistema,
ilgalaikiams
planams

Atsiskaitymo
forma
Metodinės
tarybos
posėdžio
protokolas.
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4.

4. Bendros vertinimo
sistemos patvirtinimas.
Metodinių grupių
susirinkimai.
1. Metodinių grupių
veiklos planų aptarimas.
2. Ilgalaikių planų
aprobavimas.
3. Olimpiadų, konkursų,
ŠMM ir vidaus
egzaminų planavimas.
4. Vertinimo sistemos
aptarimas.

2014-08-27

Metodinių
grupių
pirmininkai

3.

2014-10-28
Diskusija metodinėse
grupėse ,, Kaip padėti
mokytis skirtingų gebėjimų
mokiniams?“

Metodinių
grupių
pirmininkai

4.

Tėvų apklausa
,,Sunkumai, su kuriais
susiduria mokydamiesi
vaikai“.

2014-11

S. Rybakova,
klasių
auklėtojai

5.

Išvyka į LITEXPO
organizuojamą parodą
,,Mokykla 2015“

2014-11-07

Mokytojų
taryba

6.

Metodinės tarybos
susirinkimas
1.Tėvų anketų rezultatų
pristatymas ir aptarimas.
2. Būtinos metodinės
pagalbos mokytojui,
dirbant su skirtingų
gebėjimų mokiniais,
organizavimo aptarimas.

2015-01-02

A. Norkienė

7.

Metodinių grupių

2015-01-02

Metodinių

2.

keliami
reikalavimai.
Aprobuos
metodinių
grupių
veiklos
planus,
ilgalaikius
planus,
vertinimo
sistemą,
sudarys
olimpiadų,
konkursų ir
egzaminų
grafiką.
Išsiaiškins,
kaip nustatyti
mokinio
gebėjimus,
aptars
tinkamiausius
tų gebėjimų
ugdymo
būdus.
Išsiaiškins
tėvų požiūrį
apie vaikams
iškylančius
mokymosi
sunkumus.
Susipažins su
ugdymo
naujovėmis,
naujomis
metodinėmis
priemonėmis
Susipažins,
su tėvų
nuomone apie
vaikų
patiriamus
mokymosi
sunkumus,
aptars paglbos
mokytojui
organizavimą.

Susipažins

Metodinių
grupių veiklos
planai,
olimpiadų,
konkursų,
egzaminų
grafikas.

Paruošti
siūlymai, kaip
ugdyti
skirtingų
gebėjimų
mokinius.

Anketavimas,
tyrimo analizė.

Pranešimai
metodinėse
grupėse.

Darbo plano
aptarimas,
paruoštas
mokinio
individualios
ugdymo
pažangos
stebėjimo
lapas.

Kvalifikacijos
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grupių
pirmininkai

susirinkimai
1. Susipažinimas su 2015
m. pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
programa.
2. Individualios mokinio
pažangos stebėjimas.
2. Būtinos metodinės
pagalbos mokytojui
aptarimas.

8.

Metodinės tarybos
pasitarimas.
Pasiruošimas metodinei
dienai ,,Mano sėkminga
pamoka“.
Stebimų pamokų
planavimas.

2015-01-28

Metodinė
taryba

9.

Metodinių grupių
susirinkimai
1. Pasiruošimas moksleivių
mokslinei tiriamųjų darbų
konferencijai.
2. Individualios mokinio
pažangos stebėjimo
aptarimas.
3. Pasiruošimas metodinei
dienai ,,Mano sėkminga
pamoka“.

2015-02-18

Metodinių
grupių
pirmininkai

10.

Metodinė diena ,,Mano
sėkminga pamoka“

2015- 03-30

Mokytojai

11.

Moksleivių mokslinė
tiriamųjų darbų
konferencija ,,Ieškau.

2015-04-16

Metodinė
taryba

su
kvalifikacijos
tobulinimo
programa,
įvertins
mokinio
individualios
pažangos
stebėjimo
reikalingumą,
aptars
reikalingą
metodinę
pagalbą
mokytojui.
Aptars
metodinės
dienos planą,
numatys, kaip
geriau
organizuoti
pamokų
stebėjimą,
kaip aprašyti
pamokas.
Išsiaiškins,
kaip sekasi
ruoštis
moksleivių
konferencijai,
aptars
individualios
mokinio
ugdymo
pažangos
stebėjimo
privalumus ir
trūkumus,
susipažins su
metodinės
dienos planu.
Susipažins su
kolegų
sėkminga
patirtimi,
dirbant su
skirtingų
gebėjimų
mokiniais.
Koordinuos
pasiruošimą
konferencijai.

tobulinimo
planas,
pagalbos
mokiniui ir
metodinės
pagalbos
mokytojui
aptarimas.

Parengtas
pasiruošimo
metodinei
dienai planas.

Mokinio
individualios
pažangos
stebėjimo
aptarimas,
metodinės
dienos plano
patvirtinimas.

Paruošti
pranešimai.

Paruoštas
leidinys.
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12.

Tiriu. Mąstau.“
Metodinės tarybos
pasitarimas.
Kaip gerinti konferencijos
organizavimą, baigiamųjų
darbų pristatymo tvarką?
Metodinės dienos
organizavimo pamokos.

2015-05-05

Metodinė
taryba

13.

Metodinių grupių
susirinkimai
1. 2014-2015 m. m.
metodinės grupės veiklos
ataskaita.
2. 2015-2016 m. m.
ugdymo plano
pristatymas.
3. Skirtingų gebėjimų
mokinių ugdymo
pažangos aptarimas.
4. Naujų vadovėlių
užsakymas.

2015-06-09

Metodinių
grupių
pirmininkai

14.

Metodinės tarybos
susirinkimas.
1. 2014-2015 m. m.
metodinės tarybos veiklos
ataskaita.
2. 2015-2016 m. m.
ugdymo plano aptarimas,
pasiūlymų teikimas.
3. Naujų vadovėlių ir
mokymo priemonių
aptarimas, pedagogams
skirtų leidinių užsakymo
aptarimas.
Nuolatinis mokytojų
profesinės kompetencijos
tobulinimas, tenkinant
kvalifikacijos kėlimo
poreikius, užtikrinant
efektyvų mokymo procesą.
Naujausių ŠMM
dokumentų aptarimas.
Mokyklos tinklalapiui
aktualios informacijos
pateikimas.
Metodinės medžiagos

2015-06-09

Metodinė
taryba

Visus metus

Metodinės
tarybos nariai

Visus metus

Metodinės
tarybos nariai

Visus metus

Metodinės

15.

16.

17.

Išsiaiškins,
kaip geriau
organizuoti
konferenciją,
įvertins
organizuotą
metodinę
dieną.
Įvertins 20142015 m. m.
metodinės
grupės veiklą,
susipažins su
2015-2016 m.
m.ugdymo
planu, aptars,
kaip pavyko
gerinti
skirtingų
gebėjimų
mokinių
ugdymo
pažangą,
aptars naujų
vadovėlių
užsakymą.
Įvertins 20142015 m. m.
metodinės
tarybos darbą,
apsvarstys
2015-2016 m.
m. ugdymo
planą, aptars
siūlomas
naujas
mokymo
priemones,
vadovėlius.
Mokytojų
kvalifikacinio
tobulinimo
poreikių
tyrimas.

Konferencijos
ir metodinės
dienos
organizavimo
gerinimo
aptarimas.

Licėjaus
bendruomenės
komandinės
veiklos
efektyvinimas.
Dalykinės

Aptarimas
metodinėje
taryboje.

Paruošta 20142015 m. m.
veiklos
ataskaita,
moksleivių
ugdymo
pažangos
aptarimas,
naujų
vadovėlių
užsakymo
paraiškos
teikimas.

Paruošta
ataskaita
pedagogų
tarybos
posėdžiui,
pasitarimas dėl
ugdymo plano
tobulinimo,
pasiūlymų
įsigyti naujas
mokymo
priemones
teikimas.
Aptarimas
metodinėje
taryboje.

Paruoštos
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ruošimas ir pristatymas.

18.

Dalyvavimas metodiniuose
renginiuose, olimpiadose,
konkursuose, varžybose,
projektuose, autorinių
seminarų vedimas,
straipsnių rašymas.

Visus metus
pagal planą

19.

Pagalba jaunajam
specialistui.

Visus metus

tarybos
kompetencijos metodinės
nariai, dalykų tobulinimas,
medžiagos
mokytojai
patirties
pristatymas
sklaida.
licėjuje, mieste,
respublikoje.
Metodinė
medžiaga
paruošta pagal
reikalavimus.
Metodinės
Pedagoginės
Pranešimai
tarybos
kompetencijos metodinėse
nariai, dalykų tobulinimas ir grupėse,
mokytojai
gerosios
metodinės
patirties
tarybos
sklaida.
posėdžiuose.
Mokyklos
įvaizdžio
gerinimas.
Pagal
Reikalinga
Aptarimas
direktorės
dalykinė
metodinėje
įsakymą
metodinė
grupėje,
pagalba.
metodinėje
taryboje.

______________________

