
 

2016 METŲ PIRMOS UŽSIENIO (ANGLŲ) KALBOS METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

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

Planuojant metodinę veiklą buvo atsižvelgta į šiuos prioritetus: mokymosi kokybė bei vertinimas ugdant.Vienas iš veiklos uždavinių- 

skatinti mokinių kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją.Ugdytiniai sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose tiek respublikoje, tiek rajone. 

(žr.metodinės grupės 2015 m.m.ataskaitą). Mokytojai ugdė ne tik dalykines mokinių kompetencijas, bet ir atsakomybės už mokymosi rezultatus, 

lankomumą ir savarankišką mokymąsi, suvokimą.Vyko metodinės grupės pokalbiai su mokiniais, praleidžiančiais daug pamokų, aptarta pagalbos 

ir vertinimo sistema šiems mokiniams)(žr.metodinės grupės protokolus).Pravestos integruotos pamokos bei kultūrinis šalių pažinimas skatino 

mokinių kūrybiškumą bei motyvaciją siekti žinių.  

Kitas uždavinys- tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo sistemą. Šį uždavinį  įgyvendinome tik iš dalies. 

Nebuvo pateikta informacija apie vertinimą (individuali dalyko vertinimo sistema) tėvams TAMO dienyne.Vyko tik individualūs pokalbiai su 

tėvais, kurių metu jiems buvo paaiškinta vertinimo sistema. 

 

 

PRIORITETAS: UGDYMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS   
 

1.TIKSLAS: TENKINTI ĮVAIRIŲ GABUMŲ MOKINIŲ POREIKIUS  
 
 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1. Formuotis klases ir/ar 

mobilias grupes 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus ir motyvaciją 
 

 

1.1 Mokinių paskirstymo į I kl. anglų k. 

pogrupius kriterijų sukūrimas  
  

S.Skučas 2016 m. gegužė Metodinėje 

taryboje  
 

1.2 Mokinių paskirstymo į III kl. anglų k. 

mobiliąsias grupes kriterijų sukūrimas  

S.Skučas  
 

2016 m. gegužė Metodinėje 

taryboje  



2. Aktualizuoti ugdymo 

turinį  
2.1 Integruoto lietuvių k., anglų k., II 

užsienio kalbos, istorijos, geografijos ir 

menų eksperimentinio išplėstinio teminio 

plano sukūrimas 

S.Skučas  2016 m. sausis-

rugpjūtis 
Mokytojų taryboje,  
metodinėse 

grupėse  

2.2 Organizuoti anglų k. k olimpiados ir 

anglų k. konkurso I etapą ( mokyklinis ) 
visi anglų k. mokytojai 2016 m. sausis, 

vasaris 
Metodinėje grupėje 

2.3 Dalyvavimas rajono, respublikos ir 

tarptautiniuose konkursuose, viktorinose ir 

olimpiadose 

D.Ulozaitė,B.Danaitienė 2016 m. sausis - 

gruodis  

Metodinėje grupėje 

2.4.Integruotas anglų k. ir gamtos mokslų 

ugdymas kitose erdvėse. Koperniko Mokslo 

Centras, Varšuva 

B.Danaitienė, A.Armonienė 2016 m. balandis Metodinėje grupėje 

2.5  Integruota anglų k. ir istorijos pamoka 

Ką pasakoja Varšuvos senamiestis 

(ekskursija su angliškai kalbančiu gidu ) 

B.Danaitienė, J.Sipavičienė 2016 m. balandis Metodinėje grupėje 

2.6 Dalyvavimas mokykliniuose, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose  

E.Liutkevičienė  2016 m. sausis - 

gruodis  
Metodinėje grupėje 

2.7 Pasirenkamųjų dalykų ir modulių anglų 

k. pasiūla  
S.Skučas 2016 m. sausis  Metodinėje 

grupėje, 

metodinėje 

taryboje 
 

2.8 Organizuoti daugiakalbystės mėnesį 

(balandis) 
E.Liutkevičienė  2016 m. balandis  Metodinėje grupėje  

 

Laukiami rezultatai: 

1. Gerėja mokinių anglų kalbos pasiekimai. 
2. Didėja mokinių anglų kalbos mokymosi motyvacija, sveika konkurencija, noras mokytis geriau.  
 
 
 

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 Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, 

ispanų) kursų pasiūla mokyklos ir Garliavos 

bendruomenių nariams - mokinių tėvams 

(mokami)   

S.Skučas 2016 m. rugsėjis Metodinėje 

taryboje, direkcijos 

susirinkime  
 

1.2 Užsienio kalbų viktorina-konkursas 

mokiniams ir jų tėvams (vaikų ir tėvų 

komandos) 

R.Žvinienė  
 

2016 m. balandis  Metodinėje 

grupėje, 

metodinėje 

taryboje  
 

2. Plėtoti santykius su 

socialiniais partneriais   
2.1 Naujų ryšių paieška ir bendradarbiavimo 

su kt. institucijomis plėtojimas  
E.Liutkevičienė  2016 m. sausis-

gruodis  
Metodinėje grupėje  

 

Laukiami rezultatai: 

1. Didėja tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą, stiprėja mokinių mokymosi motyvacija.  
2. Esant plačiam socialinių partnerių ratui didėja galimybės siūlyti mokiniams pamokas netradicinėse erdvėse arba kviesti svečius į 

netradicines pamokas mokykloje.  
 
 

Metodinė grupė:  
1. Burbaitė Ilona, neat. mokytoja  

2. Danaitienė Birutė, mokytoja metodininkė   
3. Liutkevičienė Edita, mokytoja ekspertė  

4. Skučas Saulius, mokytojas metodininkas 
5. Ulozaitė Dovilė, mokytoja metodininkė   
6. Žvinienė Raimonda, mokytoja metodininkė  
 

Metodinės grupės pirmininkas Saulius Skučas  
                                                                        (vardas, pavardė, parašas) 


