
KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

1 tikslas –  Organizuoti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus.  

1 uždavinys.  

Tobulinti pamokos vadybą, organizuojant patyrimine veikla grįstą ugdymą, taikant inovatyvias technologijas. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1.  
Kalbų mokytojų metodinės grupės 

veiklos planavimas 2022 metams. 

Sudarytas Kalbų mokytojų metodinės grupės 2022 

metų veiklos planas. Mokytojai planuoja savo 

metodinę veiklą. 

Metodinės grupės nariai 

 

Sausio mėn. 

2.  

 

 

 

Mokomosios medžiagos 

individualizavimo ir diferencijavimo 

skiriant užduotis į namus įvairių 

gebėjimų mokiniams tyrimo atlikimas, 

išvadų pristatymas. 

Ugdymas organizuojamas pagal kiekvieno 

mokinio poreikius ir gebėjimus. 

Mokytojai laikosi priimtų susitarimų, siekdami 

optimizuoti mokymosi krūvį įvairių gebėjimų 

mokinimas 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Vasario mėn. 

3.  

Tarptautinės gimtosios kalbos dienos 

renginių organizavimas. 

Bus ugdomas mokinių patriotiškumas, pagarba 

gimtajai kalbai ir savo tautai, ugdomas kritinis 

mąstymas, viešojo kalbėjimo įgūdžiai, 

kūrybiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. 

Lietuvių k. mokytojai Vasario mėn. 

4.  

Bandomųjų VBE  organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 

 

Individualių mokinio  rezultatų  gerinimas bei 

priemonių panaudojimas mokymosi spragoms 

šalinti. 

Metodinės grupės nariai 

 

Kovo mėn. 

5.  
Knygnešio dienos paminėjimas. Bus ugdomas mokinių patriotiškumas, pagarba 

savo krašto šviesuoliams. 

Lietuvių kalbos mokytojos Kovo mėn 



6.  

Projektinių, tiriamųjų darbų ruošimo ir 

jų pristatymo tobulinant mokinių 

viešojo kalbėjimo įgūdžius, aptarimas 

Kartą per trimestrą mokytojai organizuoja 

projektinių, tiriamųjų darbų pristatymą. Pastebimas 

geresnis mokinių viešasis kalbėjimas. 

Metodinės grupės nariai Balandžio mėn. 

7.  

Pamokose taikomo  personalizuoto ir 

savivaldaus mokymo aptarimas. 

Pamokų ugdymas organizuojamas pagal kiekvieno 

mokinio mokymosi stilių, gebėjimus, poreikius, 

mokiniai geba  keltis individualius tikslus, rinktis 

užduotis, mokymosi būdus ir tempą. 

Metodinės grupės nariai Balandžio mėn. 

8.  
Šiaulių raj. 7-8 klasių mokinių kūrybos 

konkursas „Laiškas mamai“. 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, pagarba 

mamoms. 

Lietuvių kalbos mokytojos Balandžio mėn. 

9.  
Lietuvių kalbos dienų renginių 

organizavimas. 

Bus ugdomas mokinių kūrybiškumas, pagarba 

gimtajai kalbai. 

Lietuvių kalbos mokytojos Balandžio mėn. 

10.  

Mokinių kritinio mąstymo ir jų 

bendradarbiavimo ugdymo aptarimas 

Mokiniai aktyviau dalyvauja diskusijose dalykų 

pamokose, klasių valandėlėse. Jie mokosi pagrįsti 

savo nuomonę, remiasi patikima informacija, 

mokosi ją susirasti savarankiškai. Mokiniams 

klasėse ir / ar tarp klasių organizuojamos 

diskusijos.  

 

 

Gegužės mėn. 

11.  

Šiaulių raj. 7-8 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiada. 

Ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, skatinti 

mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, 

panaudojant kalbos mokėjimo galimybes. 

Anglų kalbos mokytojos 

 

Gegužės mėn. 

12.  
Popietė „Skaitytų knygų pristatymas“ Ugdomas mokinių kūrybiškumas, skatinama 

skaityti knygas. 

Lietuvių kalbos mokytojos Gegužės mėn. 

13.  

Šiaulių raj. 4-8 klasių mokinių anglų 

kalbos raiškiojo skaitymo konkursas 

„Time for poems“ 

Ugdyti mokinių kūrybiškumą, tobulinti anglų 

kalbos įgūdžius. 

Anglų kalbos mokytojos Gegužės/birželio 

mėn. 



14.  

Dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, konferencijose aptarimas. 

Ugdymo proceso efektyvumas stiprina ir ugdo 

asmeninius mokinių gabumus. 

Google diske pildoma lentelė „Mokinių 

dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, 

varžybose, konferencijose“. 

Geriausi pasiekimai viešinami gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Birželio ir gruodžio 

mėn. 

15.  

NMPP 2, 4, 6, 8 kl. rezultatų 

analizavimas ir priemonių rezultatams 

gerinti numatymas. 

Numatytos priemonės mokymosi spragoms 

likviduoti. 

Dauguma mokytojų pamokose tinkamai 

diferencijuoja užduotis pagal mokinių gebėjimus, 

poreikius ir galimybes. Užduotys į namus 

mokiniams pateikiamos diferencijuotos, 

sudaromos sąlygos rinktis skirtingo lygmens 

užduotis. 

Metodinės grupės nariai Birželio ir gruodžio 

mėn. 

16.  
Tarptautinės raštingumo dienos 

minėjimas. 

Ugdomas mokinių raštingumas Lietuvių kalbos mokytojos Rugsėjo mėn. 

17.  
Europos kalbų dienos minėjimas Ugdomas domėjimasis kitų šalių kultūra, istorija; 

anglų kalbos kalbėjimo įgūdžių tobulinimas 

Anglų-rusų kalbos 

mokytojos 

Rugsėjo mėn. 

18.  
Kūrybinis projektas „Liepsnojantis 

rudens medis“ 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas, plėtojami 

tarpdalykiniai ryšiai. 

Lietuvių kalbos mokytojos Spalio mėn, 

19.  

VBE (lietuvių k., anglų k.) ir PUPP 

rezultatų aptarimas lyginant Gruzdžių 

gimnazijos mokinių pasiekimus su 

rajono ir šalies rezultatais. 

 

 

Rezultatų analizė panaudota ugdymo turinio 

koregavimui. Susitarta dėl priemonių taikymo 

aukštesniems mokinio mokymosi rezultatams 

pasiekti. 

Ne mažiau 85 proc. mokytojų pamokose tinkamai 

diferencijuoja užduotis pagal mokinių gebėjimus, 

poreikius ir galimybes. Užduotys į namus 

Metodinės grupės nariai 

 

 

 

Lapkričio mėn. 



mokiniams pateikiamos diferencijuotos, 

sudaromos sąlygos rinktis skirtingo lygmens 

užduotis. 

 

 

20.  

Gimnazijos mokytojų parengtų 

skaitmeninių mokymo priemonių 

aprobavimas 

Mokytojai parengė savo dalyko aplankus, kuriose 

visa mokomoji medžiaga skaitmenizuota bei taikė 

nuotolinio mokymo metu. 

Metodinės grupės nariai 

 

Lapkričio mėn. 

21.  

Gruzdžių gimnazijos mokytojų 

organizuotų renginių rajono ir šalies 

mokiniams bei mokytojams  aptarimas 

2022 m. ir plano 2023 m. sudarymas 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi su kitų rajono, 

šalies mokyklų pedagogais. 

Ugdymo turinys   orientuojamas į šiuolaikinės 

kartos poreikius, skatinantis  mokinių individualių 

gebėjimų ugdymą. 

Metodinės grupės nariai Lapkričio mėn. 

22.  

Ugdymo proceso organizavimo  

įvairiose edukacinėse erdvėse 

gimnazijoje ir už jos ribų 

apibendrinimas. 

 

Pamokos už mokyklos ribų sudaro sąlygas 

praktiškai   pritaikyti pamokose įgytas žinias , 

ugdymo turinys darosi patrauklesnis,  skatinamas  

mokinių savarankiškumas, mokymosi motyvacija 

bei kūrybinis ir kritinis mąstymas.  

Google diske pildoma lentelė „Edukacinė erdvė“ 

Metodinės grupės nariai 

 

Gruodžio mėn. 

23.  
Vestų atvirų ir integruotų pamokų 

aptarimas. 

Pasidalinti gerąja darbo patirtimi su kolegomis. Metodinės grupės nariai Gruodžio mėn. 

24.  

ES struktūrinių fondų finansuojamo 

projekto  „LECTIO DE VIA/Skaitymo 

kelias“ įgyvendinimo 2022 metais 

aptarimas ir planavimas 2023 metams. 

Integruotų lietuvių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų 

(matematikos, istorijos, geografijos, biologijos, 

fizikos) pamokų asmeniniams pasiekimams gerinti, 

tobulinant skaitymo, rašymo, kalbėjimo įgūdžius 

aptarimas 

Lietuvių kalbos mokytojos Gruodžio mėn. 

 


