
 

2022 metų užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas 
 

2021  metų  veiklos plano analizė 

 

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

Analizuojant 2021 m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklą nutarta, kad ši plano dalis iš esmės įgyvendinta. Metodinės grupės mokytojai sudarė sąlygas 

mokiniams dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose ir projektuose. Gimnazistai tapo rajoninių olimpiadų 

laimėtojai bei konkurso „Tavo žvilgsnis“ prizininkai. Mokytojos R. Meškienės mokinys Nedas Šarmanauskas 2021 m. Respublikiniame anglų kalbos konkurse 

užėmė 1 vietą. Dalis konkursų ir renginių buvo atšaukti arba nukelti į vėlesnį laikotarpį dėl Covid19 situacijos. Nepaisant to, mokiniai puikiai išlaikė VB 

egzaminus ir kalbų lygio nustatymo testus. Mokytojai naudojo naujausias šiuolaikines skaitmenines mokymo priemones, kad nuotolinis ir hibridinis mokymas 

būtų efektyvus ir mokinių motyvacija ir mokymosi rezultatai nenukentėtų. Mokytojai ir mokiniai dalyvavo tarptautiniuose Erasmus+ projektuose, kurių metu 

dalyviai įgijo platesnį suvokimą apie darbo rinkas įvairiose Europos šalyse, išgirdo verslo sėkmių istorijų bei sėmėsi lyderystės pavyzdžių. Taip pat praplėtė 

žinias apie Europos šalių tradicijas ir papročius, kultūrinę įvairovę, susipažino su Europos kultūros paveldu, gilino anglų kalbos įgūdžius skaitydami ir 

analizuodami grožinę literatūrą. Mokiniams buvo sudaryta galimybė klausytis VU ir LCC dėstytojų paskaitų, rengiant egzaminams talkino LAKMA, kuri 

organizavo nemokamus nuotolinius mokymus abiturientams. Vyko pamokos KITAIP virtualiose ir netradicinėse aplinkose bei įdomūs, motyvaciją ir lyderystę 

stiprinantys virtualūs susitikimai su verslininkais ir alumni, JAV ambasados darbuotojais, kurie dalijosi savo sėkmės istorijomis. 

2.     Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi inovatyvių metodų taikymo srityje. 

Siekiant įgyvendinti iškeltus tikslus buvo organizuojami metodinės grupės pasitarimai, kuriuose aptarti VBE rezultatai, numatyti prioritetai ateinantiems 

mokslo metams, dalintasi gerąja patirtimi apie veiksmingus būdus ir formas individualizuojant ir diferencijuojant užduotis bei diskutuota apie mokymo 

vertinimą ir įsivertinimą, veiklos planavimą bei pažangos siekimą, apie kokybiškesnio grįžtamojo ryšio ir refleksijos organizavimą pamokoje. Mokytojai ypač 

daug dėmesio skyrė nuotolinio ir hibridinio mokymo pasiruošimui, išklausė daug webinarų ir mokymų, mokėsi taikyti skaitmenines programas, kūrė 

skaitmeninį ugdymo turinį, savo patirtimi dalijosi vieni su kitais, vedė seminarus gimnazijos mokytojams, socialiniams partneriams, rajono mokytojams. 

Mokytojai palaikė kolegialius ryšius su kitų dalykų metodinėmis grupėmis, dalyvavo intervizinių grupių veiklose, stebėjo kolegų pamokas ir jas aptarė. R. 

Meškienė dalyvavo 6 savaičių stažuotėje JAV: „Fulbright“ mokymo kompetencijos ir pasiekimų programa 2021. R. Šaltkauskienė ir D. Goštautienė vedė 

mokymus socialiniams partneriams „IT panaudojimas pamokoje“. L. Novakienė ir R. Poškutė vedė seminarą rajono rusų kl. mokytojams „Nuotolinio ugdymo 

galimybės ir iššūkiai“. Užsienio kalbų mokytojai vedė virtualų renginį progimnazijų 8 kl. mokiniams „Kalbos atveria duris į pasaulį“. 

Išvados: 

• 2021 m. metodinės grupės veiklos planas iš esmės įgyvendintas.  

• Toliau didelį dėmesį skirti kokybiškam ir šiuolaikiškam ugdymo organizavimui siekiant kiekvieno mokinio asmeninės ugties. Efektyvinti pamokos 

struktūros ir veiklų organizavimo formas. 



• Siekti aktyvaus mokinių dalyvavimo įvairiuose konkursuose, projektinėje veikloje, taip siekiant ugdyti asmeninius mokinių gabumus.  

• Tęsti kolegialius ryšius tarp dalykų mokytojų ir socialinių partnerių, skleisti gerąją patirtį.  

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

Kokybės rodiklis: didės įvairių gebėjimų mokinių motyvacija ir įsitraukimas į ugdymo procesą, gerės ugdymo(si) kokybė ir pasiekimai. 

 

Uždaviniai:  

 

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

pamokoje / veikloje.  

 
Eil. 

nr. 
Priemonės Data Atsakingas 

1. Efektyvinti pamokos struktūros planavimą ir veiklų organizavimą, siekiant geresnės žinių 
kokybės. 

Visus metus R. Šaltkauskienė, L. Giniotienė, D. 

Goštautienė, I.Urbonienė 

2. Padėti mokiniams atrasti individualius talentus ir skatinti juos tobulinti bei dalyvauti 
įvairiuose konkursuose ir olimpiadose. 
 

Visus metus R. Šaltkauskienė, N.Savičienė, 

D.Goštautienė,J.Žutienė, V. Petkevičienė, 

R.Poškutė, L.Novakienė, R. Meškienė, 

L.Giniotienė, I.Urbonienė 

3. Ugdyti mokinių žinių savikontrolę, siekiant padėti silpniems mokiniams patikėti savimi ir 
savo gebėjimais bei išsikelti ir siekti realių ugdymosi tikslų. Skiriant sudėtingesnes 
užduotis, apgalvoti galimybes, palengvinant tų užduočių atlikimą. 

Visus metus R. Šaltkauskienė, N.Savičienė, J Žutienė, 

R. Meškienė, D.Goštautienė, 

L.Giniotienė,V.Petkevičienė, I. Urbonienė 

4. Pamokos KITAIP.   
 
Pamoka netradicinėje erdvėje- Mažeikių muziejus (3 gimn.kl) 
 
Integruota rusų k. - muzikos pamoka 
 
Pamoka netradicinėje erdvėje “Teatras” (kultūros centre, M.Januška, R.Jokubauskas)(1 kl) 
 
Pamoka netradicinėje erdvėje- ŠDRMC (2d kl) 

 

Vasaris 

Vasaris-kovas 

Sausio 25d. 

 

N.Savičienė 

L.Novakienė, R.Poškutė, N.Dapšienė 

R.Poškutė, L.Novakienė 



 
Rusų patiekalai, arbatos gėrimo tradicijos (2 kl.) (rusų  bendruomenės centre) 
 
Sveikas gyvenimo būdas, sveika mityba (1 kl.) (gimnazijoje/zoom ????) 
 
Pamoka netradicinėje erdvėje-Mažeikių viešoji biblioteka (4 gimn.kl) 
 
Bendradarbiavimas su LCC. Nuotolinė paskaita 3-4 kl.mok. 

Kovas 

Gegužė 

Gegužė  

Spalis  

Vasario -kovo 

mėn. 

N.Savičienė, J.Žutienė 

L.Novakienė, R.Poškutė 

R.Poškutė, L.Novakienė 

N.Savičienė  

J.Žutienė 

5. Lietuvos jaunųjų filologų konkursas.  Vertimų sekcija. Sausio mėn. L. Končiuvienė 

6. Oratorių konkursas “We expect too much from our heroes.” Vasario mėn.-

kovo mėn. 

R. Meškienė, D.Goštautienė 

7. Vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis”, kalbų Kengūros konkursas. Sausis-kovas L.Novakienė, R.Poškutė, L.Končiuvienė 

8. Vertimų konkursas Šiaulių universitete Lapkričio mėn. N.Savičienė, V.Petkevičienė 

9. Rekomenduoti mokiniams lankyti anglų kalbos būrelį "Side by Side", siekiant įveikti 
individualias mokymosi spragas. 

Visus metus V. Statkutė 

10. Internetinių programų Quizlet, Quizizz, WordWall, Edmodo, Peardeck, Flipgrid, Nearpod, 
Edpuzzle,Teacher Made, Google įrankių taikymas siekiant individualizuoti ir 
diferencijuoti mokymą, stebėti individualią pažangą. Google classroom platformos 
naudojimas papildomoms užduotims, refleksijai ir grįžtamajam ryšiui pateikti. 

Visus metus R. Šaltkauskienė, N.Savičienė, 

D.Goštautienė, J.Žutienė, R.Poškutė, 

L.Novakienė, R.Meškienė, L.Giniotienė, 

V.Petkevičienė L.Končiuvienė, 

I.Urbonienė 

11. Bandomųjų egzaminų ar patikrinimų rengimas ir organizavimas 4 klasėse ir 2 klasėse. 
 

Vasario mėn. R. Šaltkauskienė, J.Žutienė, L.Novakienė, 

R. Meškienė, D.Goštautienė, L.Giniotienė,  

N.Savičienė, V.Petkevičienė, I.Urbonienė  

 

  



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

Eil. 

nr. 
Priemonės Data Atsakingas 

1. Dalyvavimas socialinių partnerių inicijuotuose renginiuose bei jų įtraukimas į mūsų 
gimnazijos organizuojamas veiklas. 

Visus metus Užsienio kalbų mokytojai 

2 Nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi  pažangą ir pasiekimus kaupimas, 
interpretavimas ir apibendrinimas. Atvirų dienų tėvams organizavimas. 

Visus metus Užsienio kalbų mokytojai 

3. Atviros anglų kalbos  pamokos  
rajono progimnazijų aštuntokams su mokytoju Louis Higuera. 
 

Vasario-gegužės 

mėn. 

L. Higuera, R. Meškienė 

4. Rajono rusų kalbos Quizizz konkursas 7-8 klasių mokiniams “Mokykimės rusų kalbos 
linksmai”. 

Balandžio mėn. L.Novakienė, R.Poškutė 

5. Renginiai, skirti Europos kalbų dienai paminėti. Rugsėjo mėn. N.Savičienė, V.Petkevičienė,  
R.Poškutė, L.Novakienė, L.Giniotienė, R. 
Šaltkauskienė, J.Žutienė 

6. Internetinis tarptautinis anglų k. konkursas Best in English. Lapkričio mėn. D.Goštautienė, L.Giniotienė 

7. Tarptautinis internetinis anglų kalbos konkursas „Olympis”. Spalio mėn. J.Žutienė 

8. Erasmus+ projektas „Reawakening the Values depicted in European Society via Literary 
Work“ („Sugrįžimas prie bendražmogiškųjų vertybių Europos tautų literatūroje“) (Latvija, 
Turkija, Ispanija, Lietuva). 

Pratęstas iki 2022 
m. lapkričio mėn. 

I. Urbonienė 

9. Erasmus + projektas „Empowerment in Action“ („Verslumo ugdymas, ruošiant mokinius 
darbo rinkai“) (Š.Makedonija, Turkija, Lietuva, Portugalija, Latvija, Rumunija) 

Pratęstas iki 2022 
m. gruodžio mėn. 

I. Urbonienė 

 
 

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

Eil. 

nr. 
Priemonės Data Atsakingas 

1. Vizitas į mokyklas, turinčiais stiprias debatų anglų kalba tradicijas (KTU gimnazija, 
Vilniaus jėzuitų gimnazija, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija) 

Visus metus R. Meškienė 



2. Mokinių ePortfolio kūrimas. Visus metus R. Šaltkauskienė, L.Giniotienė 

4. Mokinys skaitmeninėje klasėje. Visus metus R. Šaltkauskienė, D.Goštautienė, 

R.Poškutė, L.Novakienė, R. Meškienė, 

L.Giniotienė,  N.Savičienė, 

V.Petkevičienė, J.Žutienė, I.Urbonienė 

5. Smart lentos panaudojimas pamokoje. Visus metus R. Šaltkauskienė, N.Savičienė, 

V.Petkevičienė,  L.Novakienė, 

D.Goštautienė, R.Poškutė, R. Meškienė, 

L.Giniotienė, L.Končiuvienė, I.Urbonienė 

6. Erasmus+ programos naujovės. Visus metus I. Urbonienė 

7. Literatūros užsienio kalba skaitymo skatinimo galimybės. Visus metus D.Goštautienė, I.Urbonienė 

8. Laiko planavimo mokymai. Visus metus R. Meškienė, G.Opulskienė 

 

 

Užsienio kalbų metodinės grupės  pirmininkė R. Šaltkauskienė 

 

 


