
KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1 tikslas –  organizuoti kokybišką, šiuolaikišką, praktine veikla grįstą ugdymą, siekiant mokinio asmeninės pažangos. 

Eil.

nr. 

Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1 uždavinys.  

Didinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo veiklas. 

1  „Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos“ 3 priedo tobulinimas, 

įtraukiant priemones, skatinančias asmenybės ūgtį. 

 

Kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos planavimas 

2021 metams. 

 

 

 

Patobulintas ir taikomas „Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos“ 

priedas Nr.3. Mokiniai mokosi planuoti, 

stebėti ir analizuoti savo asmenybės ūgtį. 

 

Sudarytas Kalbų mokytojų metodinės 

grupės 2021 metų veiklos planas. 

Mokytojai planuoja savo metodinę veiklą. 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 

mėn. 

2  Mokinių įsivertinimo pamokoje vieningų kriterijų, 

metodų ir formų aptarimas. 

 

Elektroninio dienyno pildymo aptarimas. 

 

Diskusija. Savarankiškų / kontrolinių darbų perrašymo 

taisyklės / galimybės. 

Mokytojai aptaria, kokiais kriterijais, 

metodais ir formomis organizuoja mokinių 

įsivertinimą pamokose. Mokiniai mato 

savo mokymosi pažangą pamokoje. 

Mokytojai aptaria, kaip, laikantis numatytų 

reikalavimų, pildyti dienyną. 

Mokytojai diskutuoja ir susitaria dėl 

vieningų kontrolinių / savarankiškų darbų 

perrašymo taisyklių / galimybių. 

Nustatytos darbų perrašymo taisyklės 

didina mokinių atsakomybę už savo 

mkkymosi pasiekimus. 

Metodinės grupės nariai Vasario 

mėn. 



 

 

3 Diskusija. Efektyvus laiko paskirstymas praktinių 

užduočių atlikimui. 

 

 

Mokytojo komunikacija su mokinių tėvais: ar 

mokytojas atsakingas, kad mokinys laiku pristatytų 

paskirtas užduotis. 

 

 

 

 

 

Mokytojai pasidalina asmenine patirtimi, 

kaip, dirbdami nuotoliniu būdu, efektyviai 

išnaudoja pamokos laiką praktinei mokinių 

veiklai. Efektyvus pamokos laiko 

išnaudojimas – vienas iš būdų pagerinti 

mokinių mokymosi pasiekimus. 

Mokytojai diskutuoja apie savo , mokinių 

ir tėvų atsakomybę ugdymo procese. 

Mokinių atsakingas požiūris į ugdymąsi 

padeda pasiekti aukštesnių mokymosi 

pasiekimų. 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

 

Kovo mėn. 

4 

 

Mokinių mokymasis dirbant grupėse: teigiami ir 

neigiami aspektai. 

 

 

 

Vieningų reikalavimų suderinimas projektinių ir 

kūrybinių darbų ruošimui, jų pristatymui. 

Metodų įvairovė pamokose sudaro sąlygas 

didinti mokinių mokymosi motyvaciją, 

sudaro palankias sąlygas atsiskleisti 

mokinio individualioms savybėms. 

Mokytojai  susitars dėl vieningų 

reikalavimų, kuriuos taikys organizuodami 

projektinių ir kūrybinių darbų ruošimą, 

pristatymą. 

Metodinės grupės nariai 

 

Balandžio 

mėn. 

5 Saviraiškos dienos organizavimas. 

 

 

Pamokose taikomo personalizuoto ir savivaldaus 

mokymo(si) aptarimas. 

 

 

Sudarytas pažintinės-kultūrinės dienos 

„Saviraiškos dienos“ organizavimo planas, 

numatytos veiklos, susijusios su kalbų 

pamokomis. 

 

Pamokas stengiamasi organizuoti pagal 

mokinių mokymosi stilių, poreikius, 

mookiniai geba keltis individualius tikslus, 

rinktis užduotis, mokymosi būdus ir 

tempus. 

Metodinės grupės nariai Gegužės 

mėn. 



6  Kalbų pamokų organizavimo įvairiose edukacinėse 

erdvėse aptarimas. 

Dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, konferencijose 

aptarimas. 

NMPP. 6, 8 kl. rezultatų analizavimas ir priemonių 

rezultatams gerinti numatymas. 

 

 

 

 

Pamokos už mokyklos ribų  - tai 

patrauklesnis ugdymo turinys, skatinamas 

mokinių savarankiškumas, kūrybiškumas. 

Dalyvavimas stiprina ir ugdo asmeninius 

mokinių gabumus. 

 

Numatytos priemonės mokymosi spragoms 

likviduoti. 

 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

 

 

 

Birželio 

mėn. 

7  Ilgalaikių teminių planų rengimo aptarimas. 

 

 

Ugdymo procese naudojamų internetinių sistemų, 

skaitmeninių mokymo priemonių, mokymosi aplinkų 

naudojimo aptarimas. 

 

Ilgalaikis teminis planas sudaro sąlygas 

efektyviai planuoti ugdymo procesą. 

 

Internetinės sistemos, skaitmeninės 

mokymo priemonės leidžia patraukliau 

perteikti ugdymo turinį, suteikia 

mokiniams papildomų žinių, ugdo 

kūrybiškumą. 

 

Metodinės grupės nariai. Rugsėjis  

 

8 Gimnazijos mokytojų  metodinės dienos 

organizavimas.   

VBE ir PUPP rezultatų analizė lyginant Gruzdžių 

gimnazijos mokinių pasiekimus su rajono ir šalies 

rezultatais. 

Pranešimai kolegoms. „Efektyvūs įsivertinimo būdai 

kalbų (užsienio ir lietuvių) pamokose. 

Mokytojos aptaria, kaip ruošis metodinei 

dienai: pranešimai, paruoštos metodinės 

priemonės, atviros, integruotos pamokos. 

 

Rezultatų analizė bus panaudota ugdymo 

turinio koregavimui. 

 

Mokytojai dalinasi gerąja darbo patirtimi. 

Metodinės grupės nariai. 

 

Spalio 

mėn. 

9 Bandomųjų VBE ir PUPP organizavimas ir rezultatų 

aptarimas. 

 

Kalbų mokytojų parengtų skaitmeninių mokymo 

Individualių mokinio rezultatų gerinimas 

bei priemonių panaudojimas mokymosi 

spragoms šalinti. 

 

 

Mokytojai parengė savo dalyko 

Metodinės grupės nariai. 

 

Lapkričio 

mėn. 



priemonių aptarimas. 

 

aplankalus, kuriuose visa mokomoji 

medžiaga skaitmenizuota, ją taikė 

nuotolinio mokymo metu. 

 

                      

10 Gerosios patirties sklaida – įvykusių atvirų, integruotų 

pamokų aptarimas. 

 

ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „LECTIO 

DE VIA/ Skaitymo kelias įgyvendinimo 2021 metais 

aptarimas ir planavimas 2022 metams. 

 

Kalbų pamokų organizavimo įvairiose edukacinėse 

erdvėse gimnazijoje ir už jos ribų apibendrinimas. 

 

 

Grupės veiklos 2021 m. aptarimas ir veiklų numatymas 

2022 metams. 

 

Mokytojai dalijasi gerąja darbo patirtimi. 

 

 

Integruotų pamokų aptarimas. 

 

 

 

Pamokos , vedamos netradicinėse erdvėse, 

padaro mokymosi turinį patrauklesnį 

mokiniams, ugdo jų kūrybiškumą bei 

kritinį mąstymą. 

Apibendrinta grupės veikla, numatytos 

grupės veiklos kitiems kalendoriniams 

metams. 

 Gruodis 

     

  

 

   

     

    

 

 

 

 

  

 

   

     

 

 



  

 

 

 

 

 

 

     

 

Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė                                                                                                  Vita Yseuks 

 

 

 


