
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ 
METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 

2016/2017 M.M. 
 

Metodinės veiklos kryptis: 
  Atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 
įgyvendinimas. 
 

      Tikslas:  
      Organizuoti lietuvių kalbos mokytojų metodinę veiklą, siekiant stiprinti mokinių skaitymo ir 
rašymo gebėjimus. 

Uždaviniai:  
                   1.Organizuoti metodinį lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojų bendradarbiavimą,           
gerosios patirties sklaidą. 
                   2 Sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai ugdytis. 
                   

Metodinių užsiėmimų turinys: 
 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data 
 

Organizatoriai Renginio 
vieta 

Numatomi rezultatai 

1. Lietuvių kalbos 
mokytojų 
metodinio būrelio 
pasitarimas 

Rugsėjis  
15 d. 

ŠPC ŠPC Mokytojai aptars 
praėjusių metų veiklą, 
sudarys planą kitiems 
mokslo metams, 
numatys veiklos 
prioritetus, pasidalins 
mintimis iš Metodinių 
dienų. 

2. Kalbų diena 
mokyklose 

Rugsėjis Ugdymo 
institucijos 

Ugdymo 
institucijos 

Mokiniai turės 
galimybę artimiau 
susipažinti su Europos 
kalbomis, suvoks 
kalbos reikšmę, aptars 
tarmes ir jų įtaką 
bendrinei kalbai.  

3 Metodinio būrelio 
veiklos plano 
„Skaitymo 
gebėjimų 
stiprinimas“ 
sudarymas 

Spalio 12 
d. 

ŠPC ŠPC Mokyklų metodinių 
būrelių pirmininkai 
pasiūlys veiklas, kurios 
bus įrašytos į metodinio 
būrelio veiklos planą. 

4. Jaunųjų talentų 
kūrybos skaitymai 

Lapkričio 
pab. 

„Versmės“ 
gimnazija, 
Literatūros ir 
meno muziejus. 
Mokytoja 
ekspertė Vilija 
Dobrovolskienė. 
Muziejaus 
direktorė Jurgita 
Chmieliauskienė, 
ŠPC 
 

Literatūros 
ir meno 
muziejus 
arba 
Abromiškių 
svirnas 

Mokiniai turės 
galimybę pristatyti 
savo meninę kūrybą 
platesnei auditorijai, 
ugdys meilę menimiam 
žodžiui ir gimtajai 
kalbai, susipažins su 
vyresniaisiais kūrėjais, 
plačiau susipažins su 
advento tradicijomis 



5. .Konferencija 
„Raštingumo 
ugdymas lietuvių 
kalbos ir kitų 
dalykų 
pamokose“ 

2016 m. 
gruodžio 8 
d.  

D. Balčėnienė, 
mokytoja ekspertė 
ŠPC,  
 

Elektrėnų 
„Ąžuolyno“ 
progimnazij
oje. 

Konferencija padės 
išsiaiškinti raštingumo 
ugdymo problemas 
įvairių dalykų 
pamokose ir stiprins 
mokinių rašymo 
kokybę. 
Pranešimus skaitys 
savivaldybės įvairių 
dalykų mokytojai, 
bendradarbiaujant su 
ŠPC. 

6. „Metų knygų“ 
pristatymai 

gruodžio – 
sausio 
mėn.  

mokytoja 
metodininkė 
E. Kasperavičienė 

Vievio 
viešojoje 
bibliotekoje 

Mokiniai susipažins su  
paauglių ir suaugusiųjų 
kategorijose 
išrinktomis 
geriausiomis 2016 
metų  knygomis, 
ugdysis meilę 
grožiniam tekstui, 
lavins skaitymo 
įgūdžius. 

7. Jaunųjų filologų 
konkursas. 
Epistolinio  
rašinio konkursas. 

Iki sausio 
10 dienos 
14 val. 

ŠPC,  
mokytoja 
metodininkė 
E. Kasperavičienė 

ŠPC Mokiniai gilins kalbos 
ir literatūros žinias, 
rašys kūrybinius ir 
tiriamuosius darbus, 
pristatys savo 
originaliąją kūrybą 

8. Lietuvių kalbos 
olimpiada 

Sausio 27 
d. 9 val. 

ŠPC, „Versmės“ 
gimnazija 
(mokytoja 
metodininkė E. 
Kasperavičienė). 

„Versmės“ 
gimnazija 

Mokiniai pakartos 
rašybos ir skyrybos 
taisykles 

9. Meninio skaitymo 
šventė 

Vasario 7 
d. 9 val. 

ŠPC, 
mokytoja ekspertė 
A. Liutkevičienė 

Elektrėnų 
viešoji 
biblioteka 

Mokiniai ugdysis 
sceninę kultūrą, meilę 
gimtajai kalbai ir 
literatūrai 

10. Renginiai, skirti 
„Lietuvių kalbos 
dienoms“ 

Vasario 16 
d. – kovo 
11 d. 

„Versmės“ 
gimnazija, 
Literatūros ir 
meno muziejus. 
Mokytoja 
ekspertė Vilija 
Dobrovolskienė. 
Muziejaus 
direktorė Jurgita 
Chmieliauskienė, 
ŠPC 

Literatūros 
ir meno 
muziejus 

Mokytojai ir mokiniai 
susipažins su gimtosios 
kalbos situacija praeity 
ir dabar, rengs 
pranešimus pasirinkta 
tema, juos pristatys 
klausytojams renginių 
metu. 

11. Raštingiausio 
aštuntoko 
konkursas 

Kovo 16 
d. 9 val. 

„Ąžuolyno“ 
pagrindinė 
mokykla. 
Užduotis ruošia 
mokytojos 
metodininkės R. 

„Ąžuolyno“ 
pagrindinė 
mokykla 

Mokiniai pakartos 
rašybos ir skyrybos 
taisykles, įtvirtins 
gebėjimus kurti rišlų 
tekstą, rengsis 
standartizuotiems 



Bimbirienė ir A. 
Barauskienė. 
Diktantą skaito 
mokytoja N. 
Sodaitienė. 

testams. 

12. Paroda, skirta 
mokinių 
užklasinio  
skaitymo pamokų 
aprašams 
pristatyti 

balandžio  
- gegužės 
mėn. 

ŠPC,  
mokytoja 
metodininkė 
E. Kasperavičienė 

Paroda bus 
eksponuoja
ma 
Elektrėnų 
ŠPC 

Parodoje užklasinių 
skaitinių pamokų 
aprašus eksponuos 
visos savivaldybės 
mokyklos, 
bendradarbiaujant su 
ŠPC.  
Mokiniai gilins  
skaitymo įgūžius, 
ugdysis meninio teksto 
suvokimo galimybes. 

13. Kūrybiniai 
konkursai (pagal 
ŠMM ir ugdymo 
institucijų planus) 

2016-2017 
m.m. 

ŠPC ŠPC Mokiniai įgis daugiau 
 kūrybinės  patirties, 
 lavins vaizduotę,  
dalyvaus kūrybiniuose 
projektuose 

14. Atvirų  pamokų 
stebėjimas ir 
aptarimas 

pagal 
susitarimą 

ŠPC, 
organizuojanti 
ugdymo 
institucija 

ŠPC, 
organizuoja
nti ugdymo 
institucija 

Mokytojai įgis daugiau 
kompetencijų vertinti 
kolegų pamokas, 
semsis gerosios darbo 
patirties 

15. Edukacinė- 
pažintinė 
mokytojų išvyka 

Suderinus 
su 
lituanistais 

ŠPC Pagal 
numatytą 
maršrutą 

Mokytojai vyks į 
edukacinę išvyką, 
aplankys istorinius ir 
kultūrinius objektus 

16. Edukacinės- 
pažintinės 
pamokos 
Kietaviškių 
kraštotyros 
muziejuje bei 
Literatūros ir 
meno muziejuje 
Elektrėnuose 

Visus 
metus 

Muziejai Suderinus 
pamokų 
temas iš 
anksto 
susitarus su 
muziejais 

Mokiniai plės akiratį, 
mokysis bendrauti ir 
bendradarbiauti, gilins 
įvairias kompetencijas 

 
 
 
Metodinio būrelio pirmininkė                                                                           Elvyra Kasperavičienė 
 
 


