
 

2016 METŲ ANTRŲ UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 

 

2015 m. II  užsienio kalbų  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 skatino mokinių kūrybiškumą bei motyvaciją siekti žinių. Galima teigti, kad įgyvendinti šį uždavinį pavyko iš dalies. 

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.Aktualizuoti ugdymo 

turinį 
 

1.1. Sukurti integruotą lietuvių anglų, II 

užsienio kalbų, istorijos, geografijos ir menų 

išplėstinį teminį planą I kl. 

J.Burinskienė Balandžio  mėn. Metodinė taryba 



 
1.2. Dalyvauti rajono, respublikos 

olimpiadose, konkursuose 

1.2.1. Mokyklinė rusų k.olimpiada 
 

1.2.2. Dainų konkursas 
 

1.2.3. Rajoninė rusų k. olimpiada 
 

1.2.4. E.Pundzevičiaus vertimų konkursas 
 

1.2.5. Meninio skaitymo užsienio k.( rusų) 

konkursas (mieste, rajone) 
 

1.2.6.Vertimų ir iliustracijų projektas “Tavo  
žvilgsnis”2016 
 

1.2.7. Kalbų Kengūra 2016 

 
 

A.Masiulienė 
 

A.Vinciūnienė, 

J.Burinskienė 
 

A.Masiulienė, 

J.Burinskienė 
A.Masiulienė 
 

J.Burinskienė 
 
 

J.Burinskienė 
 
 

J.Burinskienė 

 
 

Sausio mėn. 
 

Vasario mėn. 
 

Vasario mėn. 
 

Kovo mėn. 
 

Sausio/Balandžio 

mėn. 
 

Sausio-vasario mėn. 
 

Vasario mėn. 
 

Vasario mėn. 

Metodinė grupė 

1.3 Ugdyti mokinių sąmoningumą ir 

atsakomybę neskiriant namų darbų kovo 

gruodžio mėn. 
 

A.Masiulienė Kovo/balandžio, 

gruodžio mėn. 
Direkcinis posėdis 
 

1.4 Daugiakalbystės mėnuo 
A.Masiulienė 
A.Vinciūnienė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

1.5 Daugiakalbystės olimpiada “Aš kalbu, tu 

kalbi…” 
A.Masiulienė Balandžio mėn. Metodinė grupė 

1.6 Integruota rusų k.  pamoka su IT 

„Aš už saugesnį internetą!” 

A.Masiulienė, 

V.Levanauskaitė 

Vasario mėn. Mokyklos tinklapis 
 

1.7 Integruota rusų k. ir kūno k.pamoka 

“Sveikas gyvenimo būdas” 

A.Masiulienė 

L.Mišeikienė 

Balandžio mėn. Mokyklos tinklapis 
 

1.8 Integruota rusų kalbos ir dorinio 

ugdymo (tikybos) pamoka “Katalikų ir 

stačiatikių šventų Velykų skirtumai ir 

panašumai” 

J.Burinskienė 

D.Bruzgienė 
 

Kovo mėn. Mokyklos tinklapis 
 

    

1.9 Integruota lietuvių - rusų kalbos 

pamoka”Romantizmas” III gimnazinėje 

klasėje 

J.Burinskienė 
G.Gustienė 

Kovo mėn. Mokyklos tinklapis 
 



2. Europos kalbų diena 
J.Burinskienė 
A.Vinciūnienė 

Rugsėjo mėn. Metodinė grupė 

2.1 Respublikinė rusų k.konferencija Prienų  
“Žiburio”gimnazijoje 

A.Masiulienė Lapkričio mėn. Metodinė grupė 
 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Dalyvavimas konkursuose, olimpiadose skatins mokinių saviraišką, gerės motyvacija 
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 Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, 

ispanų) pasiūla mokyklos mokiniams ir 

Garliavos bendruomenės nariams 

S.Skučas Sausio-gegužės mėn. Metodinė grupė 
 

1.2 Užsienio kalbų viktorina- konkursas 

gimnazijos mokiniams ir jų tėvams 

A.Masiulienė 

J.Burinskienė 
A.Vinciūnienė 

Balandžio mėn. Metodinė grupė 

2.Stiprinti santykius su 

socialiniais partneriais 

Projektas “Kalbiname 

asmenybę…”Susitikimas su VDU 

profesoriumi Stefano Lanza (italų k.) 

I.Čiapaitė Balandžio mėn. Metodinė grupė 
 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Mokinių tėvai turės galimybę dalyvauti gimnazijos veikloje, bendradarbiauti su mokytojais. 
2. Mokiniai susipažins su studijų programomis universitetuose bei kitose mokymo įstaigose. 
 
 

Metodinė grupė:  
1. A.Masiulienė 

2. A.Vincūnienė 

3. J.Burinskienė 

4. D.Borovkovė 

5. I.Čiapaitė 



6. S.Skučas 
 

Metodinės grupės pirmininkė Aušra Masiulienė 
                                    (vardas, pavardė, parašas) 


