
 

2016 METŲ  LIETUVIŲ KALBOS METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

2015 m.  lietuvių kalbos  metodinės grupės veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

2015 m. lietuvių k. metodinės grupės veiklos prioritetas buvo mokymosi kokybė, tikslas- stiprinti vertinimą, galimybę kelti mokymosi 

motyvaciją lietuvių k. pamokose. Iškelti 3 uždaviniai, įvykdyta nemažai priemonių: vestos integruotos pamokos, dalyvauta jaunųjų filologų 

konkurse (užimta I v. rajone). Lietuvių k. mokytojų ugdytiniai dalyvavo rajono lietuvių k. olimpiadoje ( dvi III vietos), jaunųjų kalbininkų 

konkurse, respublikiniame konkurse ,,Švari kalba- švari galva’’, respublikiniame K.Borutos poezijos ir vertimų konkurse (užimta I vieta). Dvi 

mokytojos D.Raipienės mokinės tapo respublikinių rašinių konkursų laureatėmis . Siekiant stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją organizuoti 

diagnostiniai testai I ir III kl. mokiniams. Su I kl. mokiniais, jų tėvais pasirašytos sutartys, numatytas priemonių planas, kaip šalinti žinių spragas.  

Dalyvauta Europos kalbų dienoje, organizuotos išvykos į spektaklius, edukacinių kino filmų peržiūros , VU KHF lektoriaus paskaitos 

mokiniams. Lietuvių k. mokytojos aktyviai dalyvavo įvairių darbo grupių veikloje. 

 

PRIORITETAS  Ugdymo turinio optimizavimas 
 

1.TIKSLAS: Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius 
 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo 

terminai 
Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1.Formuoti klases ir /ar mobilias 

grupes atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir motyvaciją 
 

 

1.1. Sukurti lietuvių kalbos I kl. 

mokinių skirstymo į mobiliąsias grupes 

kriterijus. 

J. Petrikaitė  gegužė Metodinė grupė 
 

1.2. Sukurti lietuvių kalbos III kl. 

mokinių skirstymo į mobiliąsias grupes 

kriterijus. 

J. Petrikaitė  gegužė Metodinė grupė 

1.3. Supažindinti gimnazijos 

bendruomenę su klasių ir mobilių 

grupių skirstymo aprašais. 

J. Petrikaitė birželis Mokytojų 

susirinkimas 

birželio mėn. 



 

2. Aktualizuoti ugdymo turinį 2.1. Integruoto lietuvių k., anglų k., II 

užsienio kalbos, istorijos, geografijos ir 

menų eksperimentinio išplėstinio 

teminio plano sukūrimas. 
 

J. Petrikaitė balandis Metodinė taryba 

2.2. Dalyvavimas rajono, respublikos 

olimpiadose, konkursuose: 

   
 

2.2.1. 45-asis tarptautinio jaunimo 

epistolinio rašinio konkurso II(rajono) 

etapas; 
 

I.Grinienė sausio 07 Metodinė grupė 

2.2.2. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams 9 - 12 

kl.mokiniams II ( rajono) etapas; 
 

J. Petrikaitė sausio 21 Metodinė grupė 

2.2.3. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso II (rajono) etapas.  
G. Gustienė sausio 28 Mokyklos 

tinklalapis 

2.3. Bandomasis lietuvių kalbos ir 

literatūros egzaminas Kauno rajone. 

J. Petrikaitė sausio 27 Metodinės grupės 

posėdis 
 

2.4. Spektaklis “ Balta drobulė” Kauno 

nacionaliniame dramos teatre. 
J. Petrikaitė kovas Mokyklos 

tinklalapis 

2.5. Integruota lietuvių kalbos-rusų 

kalbos pamoka III kl. 
G. Gustienė kovas Mokyklos 

tinklalapis 

2.6. Respublikinis konkursas “Švari 

kalba-švari galva” 9-10 kl. 

D. Juknevičienė kovas Mokyklos 

tinklalapis 

2.7. Kalbėjimo įskaita abiturientams. J. Petrikaitė kovas Metodinė grupė 

2.8. Spektaklis “Madagaskaras”. D. Raipienė balandis Mokyklos 

tinklalapis 

2.9. Viešasis kalbėjimas II klasės 

mokiniams. 
D. Juknevičienė balandis Metodinės grupės 

posėdis  

2.10. Spektaklis “Tūla ir kiti”. J. Petrikaitė balandis Mokyklos 

tinklalapis 

2.11. Organizuoti gimtosios kalbos 

mėnesį: 
J. Petrikaitė lapkritis Metodinės grupės 

posėdis 

2.11.1. Integruotos, atviros lietuvių    



kalbos pamokos; 

2.11.2. Kalbos kultūra įvairių dalykų 

pamokose. 

   

2.12. Lietuvių kalbos ir literatūros 

pasirenkamųjų dalykų ir modulių 

pasiūla. 

G. Gustienė, D. Raipienė, D. 

Juknevičienė 

 Metodinė grupė 

2.13. Diagnostiniai testai I, III k. 

mokiniams. 
J. Petrikaitė spalis Metonė grupė 

2.14. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados 9 -12 kl. I (gimnazijos) 

etapas. 

J. Petrikaitė gruodis Metodinės grupės 

posėdis 

2.15. Meninio skaitymo konkurso I 

(gimnazijos) etapas. 

G. Gustienė gruodis Metodinė grupė 

2.16. Neskirti namų darbų kovo ir 

gruodžio mėn. ugdant mokinių 

sąmoningumą ir atsakomybę. 

J. Petrikaitė Velykiniu ir 

Kalėdiniu 

laikotarpiu 

kovo/balandžio ir 

gruodžio mėn.  

Direkcijos posėdis 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose skatins mokinių saviraišką, motyvaciją, kūrybiškumą. 
2. Silpniau besimokantys mokiniai turės galimybę siekti asmeninės pažangos. 
 
 
 

2.TIKSLAS: Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1.Tikslingai įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklą 
 

 

1.1. Trišalių individualių sutarčių su I kl. 

gimnazistais ir jų tėvais sudarymas. 
Lietuvių kalbos mokytojai 
 

spalis  

1.2. Dalyvavimas Tėvų dienose. 
Lietuvių kalbos mokytojai balandis, lapkritis  

 

2. Plėsti santykius su 

socialiniais partneriais 
2.1. Tęsti mokomuosius seminarus su VU 

KHF lietuvių filologijos katedros lektoriumi 

dr.   Mindaugu Grigaičiu. 

D. Raipienė kovas Metodinė grupė 



 

2.2. Vykdyti projektą “Kalbiname 

asmenybę…” Susitikimas su Lietuvos 

kalbininku, baltistu, VDU Letonikos centro 

vadovu, profesoriumi Alvydu Butkumi. 

J. Petrikaitė 

D. Raipienė 

lapkritis Metodinė grupė 
 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Galimybė mokinių tėvams glaudžiau bendradarbiauti su gimnazija. 
2. Galimybė susitikti su įdomiomis asmenybėmis. 
 
 

Metodinė grupė:  

J. Petrikaitė 
G.Gustienė 

D. Raipienė 
D.Juknevičienė 
I. Grinienė 

A.Vrubliauskienė 
  

Metodinės grupės pirmininkė               Jūratė Petrikaitė 
                                                              (vardas, pavardė, parašas) 


