
PANEVĖŽIO RAJONO LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

- įtraukusis ugdymas; 

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita. 

        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Idėjų mugė „Žiemos šventės“ 2021 m. gruodis Mokytojai pagilins žinias apie 

kalendorinių žiemos švenčių 

tradicijas ir papročius  

Nijolė 

Mogilovienė 

Jolanta Grinkienė 

 

2.  Mokytojų, dalyvavusių lietuvių 

kalbos ir literatūros valstybinio 

brandos egzamino bei PUPP 

darbų taisymuose, 

rekomendacijos 

2022 m. I ketvitrtis Mokytojai pagilins žinias ir 

gebėjimus, kaip stiprinti 

mokinių raštingumą, mokyti 

kurti įvairių žanrų tekstus ir 

juos vertinti 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Medžiagos apie įtraukųjį 

ugdymą rinkimas ir 

analizavimas 

2020 m. II ketvirtis  Lituanistai pagilins žinias, 

kaip efektyviai padėti 

mokiniui, turinčiam 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

Rajono lietuvių 

kalbos mokytojai 

Aptarti 

medžiagą 

mokyklų 

metodiniuose 

būreliuose 

4. Metodinis pasitarimas „NMPP 

vertinimas“ 

2022 m. balandžio mėn. 

Švietimo centras 

Susitarta dėl 6, 8 klasių 

mokinių nacionalinių 

pasiekimų patikrinimo teksto 

suvokimo ir rašymo gebėjimų 

vertinimo 

Nijolė 

Mogilovienė 

Sigita Jasiūnienė 

 

5.  Metodinis pasitarimas „PUPP 

vertinimas“ 

2022 m. gegužės mėn. 

Švietimo centras 

Susitarta dėl II klasių 

mokinių PUPP lietuvių 

Nijolė 

Mogilovienė 
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kalbos ir literatūros vertinimo Sigita Jasiūnienė 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. Seminaras, skirtas mokinių 

raštingumo įgūdžių gilinimui 

mokyti 

2022 m. sausio mėn. 

Švietimo centras 

 Nijolė 

Mogilovienė 

 

7. Išvyka į Nacionalinį operos ir 

baleto teatrą 

2022 m. II ketvirtis Mokytojai pagilins žinias ir 

gebėjimus, kaip per šokį ir 

muziką atskleidžamas kūrinio 

turinys 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

8. Išvyka į Lenkiją 2022 m. II ketvirtis Mokytojai pagilins žinias apie 

II pasaulinio karo žiaurumus 

ir jų atspindį literatūroje 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

9. 51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas  

2022 m. sausio mėn. Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

Sigita Jasiūnienė 

 

 

10. Ekologinio rašinio konkursas 2022 m.  Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

Sigita Jasiūnienė 

 

Data, vieta ir 

atsakingi 

asmenys bus 

tikslinami 

11. 52-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

2022 m.  

sausis–balandis 

Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos. 

Sigita Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

12. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams 

9–12 kl. 

2022 m. sausis–kovas Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

Sigita Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

13. Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkursas 

5–12 kl. 

2022 m.  

sausis–balandis 

Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

Sigita Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                        Jolanta Grinkienė    

 

Švietimo centro metodininkė                                                                                                                           Nijolė Mogilovienė 


