
   
 

   
 

2022 metų Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas 

2021  metų tarybos veiklos plano analizė 

 

1. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno mokinio akademinei  ir vertybinei ūgčiai ir visavertei savirealizacijai. 

• Sudarytos sąlygos gabių lietuvių kalbai ir literatūrai vaikų ugdymui:  

• sėkmingai rajoniniame ir respublikiniame Jaunųjų filologų konkurso etapuose dalyvavo Kamilė Armalaitė, 4c kl. mokinė, užėmė III vietą ir 

pelnė bronzos medalį; 

• mūsų mokytojų rengti mokiniai tapo rajoninės Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkais. Vaiva Margelytė, 2e klasės mokinė, 

respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmė III vietą ir pelnė bronzos medalį; 

• Eglė Žulpaitė, 3a klasės mokinė, Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje apdovanota Pagyrimo raštu. 

• mokiniai dalyvavo respublikos, rajono rašinių konkursuose; 

• mokiniai dalyvavo respublikos, rajono meninio skaitymo konkursuose. 

• Mokytojos Virginijos Aurylaitės iniciatyva organizuotos nuotolinės Humanitarų akademijos sesijos. 

• Bendradarbiauta su socialiniais partneriais:  

• Sausio 13-ąją nuotolinė Laisvės banga. Poezijos skaitymai su socialiniais partneriais. Mokytojos L. Skabickienės scenarijus; 

• savaitę vyko tradicinė Gimtosios kalbos viktorina miesto pagrindinių mokyklų ir progimnazijų aštuntokams. Renginį vedė mokytoja Sonata 

Maigaitė; 

• Šimtųjų poeto metinių proga Sedos gimnazijoje lituanistės ir paruošti mokiniai dalyvavo konferencijoje „Vytautas Mačernis – egzistencinis 

poetas, nekasdieniškų vizijų regėtojas“; 

• mokytojos vedė (ki)tokias pamokas. 

2. Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi inovatyvių metodų taikymo srityje. 

• Būrelio metodinė veikla:  

• vesti metodiniai susirinkimai dėl mokinių  kūrybiškumo, žinių taikymo patyriminėje veikloje, žinių ir gebėjimų įsivertinimo pamokoje, IT 

panaudojimo ugdymo procese; mokytasi nuotolinio ugdymo subtilybių; 

• S. Maigaitė dalyvavo Lietuvių kalbos ir literatūros VBE vertinime ir dalijosi patirtimi; 

• organizuotas metodinis susirinkimas su gimnazijos administracija „Pirmokų startinė pozicija“; 

• penkios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos parengė metodines priemones ir vedė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų profesinių 

kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos modulio seminarą „Kaip pažadinti norą skaityti pagrindinėje mokykloje?“ Mažeikių švietimo 

centre; 

• vedėme atviras pamokas intervizijų grupėse ir jas aprašėme. 



   
 

   
 

 

Išvados: 

• 2021 m.  metodinės veiklos planas įgyvendintas. 

• Pasaulinė pandemija skatino naudotis nuotolinio mokymo(si) galimybėmis, ugdymo procesui įvaldyti skaitmeninio turinio mokymo priemones. 

• Toliau siekiant ugdymo kokybės atkreiptinas dėmesys į metodikos efektyvinimą, mokinių pažangos stebėjimą ir įsivertinimo svarbą bei 

kūrybingumo ugdymą, darbų diferencijavimą individualizuojant mokymą;  

• Siekti VBE pagrindinio lygmens (50 proc.).  

• Ugdyti gabius lietuvių kalbai ir literatūrai mokinius.  

• Toliau plėtoti kultūrines kompetencijas. Daugiau dėmesio skirti mokinių knygų skaitymui, knygos reikšmės žmogaus gyvenime ir teatro 

vaidmens visuomenės gyvenime supratimui. 

• Palaikyti kolegialius ryšius su kitų dalykų metodinėmis grupėmis, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.  

• Tobulinti mokinių individualios pažangos, įsivertinimo fiksavimo sistemą.  

• Ugdymo procese daugiau dėmesio skirti  IT panaudojimui. 

• Tobulinti profesinę kompetenciją seminaruose, kursuose. 

• Skleisti gerąją patirtį mokykloje, rajone ir respublikoje.  

• Dalyvauti MBE ir VBE lietuvių kalbos ir literatūros darbų vertinime. 

• Vesti atviras pamokas socialiniams partneriams, 

• Vesti  integruotas pamokas.  

• Įvaldyti inovatyvius mokymo metodus. 

• Įvairinti procesą patyriminiu mokymu. 

• Organizuoti kultūrines išvykas ir renginius arba dalyvauti nuotoliniuose renginiuose ir projektuose. 

 

Tikslas.  Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką, užtikrinančią kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmę ir asmenybės ūgtį.   

Kokybės rodiklis: Galimybių ugdyti įvairių gebėjimų mokinius sudarymas, domėjimosi lietuvių kalba ir literatūra, teatru skatinimas, mąstymo 

gilinimas, mokymas įsivertinti ir mokinių pažangumo kėlimas. 

 

Uždaviniai:  

1. Plėtoti ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimo galimybes įvairių gebėjimų mokiniams, efektyvinti metodinę veiklą, diegiant 

savivaldų mokymąsi pamokoje / veikloje.  



   
 

   
 

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Nuotolinė literatūrinė „Laisvės banga“ kartu su mokyklomis-socialiniais partneriais, kultūros įstaigomis bei 

miesto savivaldos atstovais  

2022-01-13 V. Irniūtė 

V. Aurylaitė 

2. Dalyvavimas Penkiasdešimt ketvirtajame šalies filologų konkurso rajoniniame  etape 2022-01-20 O. Kelpšienė 
S. Chriščinavičienė 

3. Rajoninė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 2022-02-01 O. Kelpšienė 
D. Pranciulienė 

4. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros mokyklinė olimpiada 2022-02 O. Kelpšienė 

5. Mokyklinis meninio skaitymo konkursas 2022-02-07 V. Irniūtė 
D.Pranciulienė 

6. Rajoninis meninio skaitymo konkursas 2022-02-10 R. Giniotienė 

V. Irniūtė 

7. Gimtosios kalbos dienos gimnazijoje 2022-02-16-

03-11 

O. Kelpšienė 

V. Irniūtė 

8. Humanitarų akademija Mažeikių rajono 2-4 klasių mokiniams 2022 m. 01; 

03; 04 mėn. 

V. Aurylaitė 

9. Lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo įskaita 2022-03-01-

02 

Lituanistės 

10. Konferencija, skirta Šatrijos Raganos 145 metinėms, integruojant lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą 2022-03-07 O. Kelpšienė 

11. Kahoot kalbos viktorina rajono aštuntokams ir mūsų gimnazijos pirmokams 2022 m. 

kovo mėn. 

S. Chriščinavičienė 

12. Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse aplinkose. Informacijos apie pamokų vedimą netradicinėse 

aplinkose sisteminimas 

Visus 2022 

metus 

R. Giniotienė 

O. Kelpšienė 

13. Lietuvių kalbos ir literatūros dalyko pristatymas ir pamokos aštuntokams rajono progimnazijose ir 

pagrindinėse mokyklose 

2022 m. 

 03-04 mėn. 
O. Kelpšienė 

V. Aurylaitė 

14. Išvykos (į Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių) dramos teatrus 2022 m.  O. Kelpšienė 

D.Pranciulienė 

15. Lietuvių kalbos ir literatūros bandomasis egzaminas abiturientams 2022 m. 

kovo mėn. 
V. Irniūtė  

R. Giniotienė 

16. Pasirengimas PUPP ui. Bandomieji patikrinimai, kalbėjimo dalies organizavimas ugdymo procese 2022-01-05 

mėnesiais 

Lituanistės  



   
 

   
 

17. Mokinių, rengiančių Brandos darbus ir besiruošiančių menų bei technologijų egzaminams, konsultavimas 2022 m.  Lituanistės 

18. Renginiai, skirti Jono Meko, Ievos Simonaitytės metams 2022 m. Lituanistės 

 

2. Vykdyti nuoseklų, įtraukiantį, susitarimais pagrįstą ugdymo procesą, siekti dialogo su socialiniais partneriais ir mokinių tėvais. 

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Diagnostinis testas pirmųjų klasių mokiniams.  

Metodinis užsiėmimas „Pirmokų startinė pozicija“ su klasių kuratoriais ir administracija 

2022 m. 

rugsėjo 

paskutinę 

savaitę 

O. Kelpšienė 

2. Apskritojo stalo pokalbis su progimnazijų lituanistais Spalio mėn. O. Kelpšienė 

3. Įvairesnių mokymo(si) virtualioje aplinkoje formų taikymas (skaitmeninės platformos, soc. tinklai, SMS, 

gimnazijos tinklalapis). Individualizuoto mokymosi naudojant IT plėtimas. Smart lentos panaudojimo 

galimybės 

2022 m. Lituanistės 

4. Formų ir metodų, skatinančių mokinius nuolat sekti ir fiksuoti savo asmeninę pažangą, tobulinimas. 

Įsivertinimo kriterijų sukonkretinimas. Mokinių įsivertinimo aplankų „Patirtis matuojant mokinio 

individualią pažangą“ kūrimas 

2022 m. O. Kelpšienė 

5. Dalyvavimas klasių tėvų susirinkimuose informuojant tėvus apie PUPPo, MBE ir VBE reikalavimus ir 

vertinimo sistemas 

2022 m. Lituanistės 

6. Nuolatinis informacijos pateikimas TAMO sistemoje apie mokymosi pasiekimus ir lankomumą klasių 

kuratoriams 

2022 m. Lituanistės 

7. Dalykinių olimpiadų, konkursų, parodų ir kitų renginių gimnazijoje rengimas 2022 m. V. Irniūtė 

8. Skatinimas ir galimybių sudarymas gabiems mokiniams dalyvauti dalykinėse olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, projektinėse veiklose 

2022 m. Lituanistės 

9. Projekto ,,Kitokios pamokos“ tąsa 2022 m. Lituanistės 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2022 m. V. Aurylaitė 

O. Kelpšienė 

                                                                                                                                         

3. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerinant mikroklimatą. 



   
 

   
 

Eil.

nr. 

Veikla Data Atsakingas 

 

1. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės plano sudarymas, veiklų pasiskirstymas 2022-01-11 V. Irniūtė 

2.  Ilgalaikių planų, dalykų modulių, neformalaus švietimo, pamokų – konsultacijų mokymosi pagalbai teikti, 

skirtų  mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, programų parengimas, derinimas 

2022 m. 

rugsėjis 

V. Irniūtė 

3. VBE, PUPP  2021 m. egzaminų rezultatų analizė metodinėje grupėje 2022 m. 

rugsėjis 

O. Kelpšienė 

D.Pranciulienė 

4. Metodinis susirinkimas, skirtas aptarti mokinių daromą individualią pažangą per lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokas, pasidalinti patirtimi siekiant geresnių rezultatų 

Pusmečių 

pabaigoje 

V. Aurylaitė 

O. Kelpšienė 

5. Ugdymo proceso dirbant intervizijų  ir metodikos grupėse (stebint 2 kolegų pamokas, drauge studijuojant 

įvairius dokumentus, metodikos šaltinius, dalijantis patirtimi, atradimais, sumanymais) efektyvinimas 

2022 m. Lituanistės 

6. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pagal mokytojų poreikius, skaitmeninio turinio 

taikymas ugdymo procese, VBE vertinimas, nauji mokymo metodai 

2022 m. Lituanistės 

7. Mokytojų dalijimasis seminaruose, mokymuose, konferencijose įgytomis žiniomis metodinėje grupėje bei 

mokytojų pasitarimuose 

2022 m. Lituanistės 

8. Bendradarbiavimas su anglų, rusų ir vokiečių kalbų mokytojomis, rengiant mokinius vertimo darbams 2022 m. O. Kelpšienė 

S. Chriščinavičienė 

9. Ugdymo procese filmuotos medžiagos naudojimas, mokiniams patrauklių, kritinį mąstymą skatinančių  

pokalbių laidų paieška. Įtraukimas dalyvauti diskusijose ir debatuose. 

Informacinių komunikacinių technologijų ir priemonių aktyviam mokinių mokymuisi naudojimas 

2022 m. Lituanistės 

10. Mokymasis virtualiose erdvėse: „Lituanistų avilys“, „Lituanistų miestelis“, „Ugdymo sodai“, „Lituanistika“ 

ir kt.     
2022 m. Lituanistės 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė Violeta Irniūtė 

 

                                                                                                                                                               

 

 


