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Iš Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

nuostatų 

 

•  Skatinti mokytojų bendradarbiavimą;  

• skleisti dalykines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi;  

• analizuoti vykstančius ugdymo turinio pokyčius;  

• aktyviai dalyvauti rengiant ir analizuojant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas; 

•  siūlyti skatinti mokytojus už aktyvią metodinę- pedagoginę veiklą;  

• bendradarbiauti su švietimo institucijomis rengiant gimtosios kalbos olimpiadas, konkursus ir t.t. 
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Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 

darbo pasidalijimas 

Pirmininkė- Jūratė Slavinienė, 9- 12 kl. Lietuvių kalbos olimpiada 

Pavaduotoja- Edita Baltuškienė, Epistolinio rašinio konkursas 

Sekretorė- Loreta Bulotienė 

Filologų konkursas-  Rūta Gadeckienė 

Internetinė svetainė- Sandra Žydaitienė 

Poezijos pavasarėlis, kūrybinė laboratorija- Judita Sakalienė, Egidijus Jankūnas 

 5- 8 klasių lietuvių kalbos olimpiada- Rūta Gadeckienė, Daiva Mileckienė 

Skaitovų konkursas- Olgita Cironkaitė 

Lotynų kalbos ir Antikos olimpiada- Audronė Kondrotienė 

Valstybinės lietuvių kalbos olimpiada- Daiva Klusaitienė. 

  

 



Posėdžiai 

 Per kadenciją organizuoti 22 posėdžiai. 

   Jų metu svarstyta: 

  lietuvių kalbos programų kaitos klausimai; 

  pagalbos mokytojui klausimai; 

  įvairių renginių organizavimo, darbo grupių sudarymo klausimai; 

  siūlėme kandidatus mokytojų apdovanojimui už puikią dalykinę veiklą; 

 

 

    



Metodinio būrelio inicijuoti mokymai ir 

seminarai mokytojams:   

2019- 2022 m.  Pagal poreikius  individualios konsultacijos pirmus metus 

dirbantiems mokytojams Metodinė diena. Vestos 6 konsultacijos. 

 

2019 m. lapkričio mėn.  Atviras metodinio būrelio posėdis: „Kaip dirbsime šiais 

metais. Sėkmės ir problemos“. 

 

 



Konferencijų partneriai 

• 2021 m. balandžio 21 d pranešimai konferencijoje  „NUOTOLINIO MOKYMO 
IŠŠŪKIAI UGDANT MOKINIŲ KOMPETENCIJAS“ 

• „Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“ 
Audronė Kondrotienė, Solveiga Laučienė 

• „Mokinių kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymas mokantis nuotoliniu 
būdu“, Edita Baltuškienė, Jūratė Slavinienė 

• „Mokomės iššūkius paversti produktyviu darbu“, Egidijus Jankūnas 

• „Nuotolinis ugdymas – galimybė ugdyti kūrybiškumą“, Sandra Žydaitienė 

 



 Renginiai 

   

 

 

         2020- 06-10 Konsultacija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Projektinio darbo metodai lietuvių kalbos pamokose“. Olgita Cironkaitė, 
Aida Jezavitienė   

     2022-02-03  Pranešimas respublikos mokytojams tema ,,Lietuvių kalbos dėstymo aktualijos nuotoliniu ir kontaktiniu būdu 9-12 klasėse”, 
Audronė Kondrotienė, Solveiga Laučienė 

     2022- 04- 27 Poezijos popietė „Žemčiūgų rytmetys“. Susitikimas su poetu Henriku Kundrotu. Jūratė Slavinienė 

     2020-03-19 Bendradarbiavimas organizuojant Kauno miesto mokyklų 9 - 11 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros protų mūšį 
„Prisiliesdamas prie knygos, prisilieti prie žmogaus“, skirtame lietuvių kalbos dienoms . Audronė Kondrotienė, Solveiga Laučienė 

  2020,  2021, 2022 metais organizuotos konferencijos ,, Karyba kitaip" , Olgita Cironkaitė 

 

 

 

  



  Renginiai mokiniams 

 2021- 04- 12 Nuotolinė lietuvių kalbos konsultacija „Gilieji kontekstai rašiniuose“, Jūratė 
Slavinienė 

 2021- 04- 14  2021- 05- 03 Nuotolinė lietuvių kalbos konsultacija „Rašyba ir skyryba abiturientų 
rašiniuose“, Albina Ausmanienė 

 2021- 05- 13 Nuotolinė lietuvių kalbos konsultacija „Paskutiniai potėpiai prieš lietuvių kalbos 
egzaminą“, Jūratė Slavinienė 

2022- 05 16 Nuotolinė lietuvių kalbos konsultacija abiturientams „Kontekstai rašiniuose“. Jūratė 
Slavinienė.  

2022- 05- 17 Nuotolinė lietuvių kalbos konsultacija abiturientams „Prieš lietuvių kalbos egzaminą. 
Pakartokime“.  Jūratė Slavinienė. 

 

 



    Kiti renginiai 

 

2020- 05- 17; 2021- 05- 13; 2022- 05- 07 įvyko penkių renginių ( Epistolinio 

rašinio, Jaunųjų filologų, Lotynų ir Antikos olimpiadų bei Lietuvių kalbos 

olimpiados 9- 12 ir 5-8 klasių mokiniams) laureatų pagerbimo šventė 

    Šventės vyko kontakto ir nuotoliniu būdu.  



Dalyvavimas projektuose 

1. Dalyvauta „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos 

egzaminų sistemos tobulinimas“ (SFMIS Nr. VP1- 2.1- ŠMM- 01- V- 03- 

002).Bandomojo vieningo lietuvių kalbos brandos egzamino tyrimo 

mokinių darbų vertintojų mokymuose, Sertifikatas Nr. LEG- 202 

2. 2021 m. dalyvauta NŠA projekte „Išorinio mokinių pasiekimų vertintojų 

mokymų darbui su nuotolinio vertinimo sistemomis paslaugos (II pirkimo 

dalis. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų mokymai darbui TAO 

sistemoje). 

 



Dalyvavimas projektuose 

3. 2021m. spalio- gruodžio mėnesiais dalyvauta bandant atnaujintų pedagogų 

kompetencijų vertinimo instrumentus ir teikėme rekomendacijos jų tobulinimui 

(NŠA pažyma Nr. KV- 2021- 600, išduota 2021- 12- 17)  

4. 2022 m. sausio 11- kovo 22 d. nuotoliniu būdu dalyvauta projekto „Bendrojo 

ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ NR 09.4.2- 

ESFA- V - 715- 02- 0001 (NŠA Nr. BU- 1.2.1.1- 001- 27, išduotas 2022- 03- 22 



Apibendrinimas 

 

  Darbai atlikti dideli. Stengėmės, aktyviai dirbome, siekėme, kad į Kauną 

ateitų pačios naujausios lituanistams svarbios naujienos. Ar mums pasisekė, 

spręskite Jūs.  

    Naujai išrinktam metodiniam būreliui linkime sėkmės, kantrybės ir 

sveikatos numatytiems darbams įgyvendinti.  

 



  Naujai išrinktam metodiniam būreliui linkiu 

          visą nelengvą 3 metų kadenciją 

      Atrodyti taip...,                      o ne taip..... 



       LINKIU, kad daugelis kolegų pasakytų:   

 

   LITUANISTAI YRA AKTYVŪS, 

KŪRYBINGI, DRAUGIŠKI!.. 

 

O mokiniai džiaugtųsi: 

 

MANO MOKYTOJAI GERIAUSI! 



            Ačiū būrelio nariams už darbą. 
 

 

             


