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KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslas – burti lituanistų bendruomenę bendriems darbams, pagal poreikį teikti visapusišką konsultaciją tiek mokytojams, tiek mokiniams. 

Uždaviniai: plėtoti metodinį ir dalykinį lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų bendradarbiavimą; analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, 

inicijuoti metodinę veiklą tiems rezultatams gerinti; skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją kaupti. 

Prioritetinės veiklos kryptys: gerosios patirties sklaida, įtraukiojo ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas. 

Planuojamos veiklos: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 

Data Vieta Atsakingi asmenys 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimai. 

2022-10-06 

2022-12 

Kito pasitarimo data 

sprendžiama 

paskutinio 

pasitarimo metu 

(MB nariai renkasi 

nerečiau kaip 1 

kartą per du 

mėnesius). 

KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Gerosios patirties renginiai (metodiniai renginiai, mokytojų praktikų vedami seminarai, konferencijos, konsultacijos, atviros pamokos ir pan.) 

lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojams 

1. Konsultacija mokytojams apie naująsias ugdymo programas. Nuo 2023 m. sausio 

mėn. 

KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

 

MB nariai 



2 

2. Konsultacija mokytojams apie naująjį brandos egzaminą. 2023 m. kovo– 

gegužės mėn. 

KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

MB nariai 

3. Dalyvavimas kasmetinėje Kauno miesto MT organizuotoje 

konferencijoje. 

Pagal planą KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

MB nariai ir miesto 

lituanistai 

Renginiai mokiniams 

1. Kauno miesto filologų konkursas. 2022 m. gruodžio– 

2023 m. sausio mėn. 

Vieta tikslinama R. Gadeckienė 

D. Mileckienė 

2. Kauno miesto mokinių 9–12 klasių lietuvių kalbos olimpiada. 2023 m. sausio– 

vasario mėn. 

Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija/ 

Virtuali aplinka 

J. Slavinienė 

3. Lietuvos Antikos olimpiada, miesto etapas. 2023 m. sausio mėn. Vieta tikslinama A. Kondrotienė 

4. Tautinių mažumų lietuvių kalbos olimpiada, miesto etapas. 2022 m. gruodžio– 

2023 m. sausio mėn. 

Vieta tikslinama D. Klusaitienė 

5. Epistolinio rašinio konkursas, miesto etapas. 2023 m. vasario 

mėn. 

Vieta tikslinama E. Baltuškienė 

6. Meninio skaitymo konkursas, miesto etapas. 2023 m. kovo–

balandžio mėn. 

Vieta tikslinama J. Sakalienė 

7. Kauno miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. 

 

2023 m. gegužės 

mėn. 

Kauno Gedimino 

sporto ir 

sveikatinimo 

gimnazija/ Virtuali 

aplinka 

R. Gadeckienė 

D. Mileckienė 

8. Konsultacija mokiniams prieš lietuvių kalbos egzaminą. Balandžio–gegužės 

mėn. 

Virtuali aplinka MB nariai 

     

 

 

PRITARTA  

Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio 2022 m. spalio 6 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1. 


