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KAUNO MIESTO PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslai: 

 nustatyti metodinės veiklos prioritetus 2020-2021 m. m., orientuotus į  vidurinio ugdymo programos mokymo ir mokymosi rezultatų gerinimą bei 

pamokos kokybės gerinimą; 

 dalyvauti miesto pasitarimuose, konferencijose dalyko metodikos naujovių klausimais ir taip ieškoti ugdymo rezultatų gerinimo galimybių bei 

aktyvinti  mokytojų  metodinį  ir  dalykinį  bendradarbiavimą ; 

 inicijuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą mieste; 

 prireikus vertinti, recenzuoti ir aprobuoti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones ir, 

autoriams pritarus, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą; 

 prireikus dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti rekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo 

eksperto kvalifikacines kategorijas; 

 Uždaviniai:  

 aktyviai dalyvauti mieste, respublikoje organizuojamuose bei tarptautiniuose konkursuose, projektuose (pvz.: Tavo žvilgsnis, Kalbų kengūra 

(užsienio kalbų programa); 

 skatinti gabių mokinių ugdymą, analizuoti mokinių  pasiekimus; 

 organizuoti tradiciniais tapusius renginius mokinių kūrybinei raiškai skatinti; 

 diegti naujoves dėstant prancūzų kalbą pagal Europos kalbų standartus; 

 inicijuoti ir organizuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklose; 

 teikti pasiūlymus dėl prancūzų kalbos populiarinimo; 

 aktyviai dalyvauti ne tik mieste, respublikoje organizuojamuose seminaruose, konferencijose, bet ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, 

kursuose transliuojamuose gyvai, bei įgyta patirtimi  pasidalinti metodiniuose susirinkimuose. 

Prioritetinės veiklos kryptys: 
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 supažindinimas su prancūzų kalbos mokymo naujovėmis.  

 bendros veiklos organizavimas. 

 gerosios darbo patirties sklaida.  

 mokytojų kvalifikacijos ir profesinės kompetencijos kėlimas. 

 

Planuojamos veiklos: 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 

Data Vieta Atsakingi asmenys 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

2022-10-04 

Kito pasitarimo 

data sprendžiama 

paskutinio 

pasitarimo metu 

(MB nariai renkasi 

nerečiau kaip 1 

kartą per du 

mėnesius). 

 

KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

MB nariai 

 Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

2022 m. gruodis KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

MB nariai 

 Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

2023 m. sausis KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

MB nariai 

 

 Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

2023 m. vasaris KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

MB nariai 

 Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. 

2023 m. balandis KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

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

prancūzų kalbos dalyko mokytojams 

2. Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų susitikimas su Kristina 

Raukštiene, naująja Prancūzų instituto atstove 

2022 m. gruodis KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

J. Vitauskienė, E. Listova 

3. Pasidalinimas patirtimi po atnaujintų bendrųjų programų mokymų. 2023 m. balandis KŠIC/ 

Virtuali aplinka 

E. Listova 

Renginiai mokiniams 

1. Prancūziškos poezijos konkursas. 2022-11-25 KTU inžinerijos 

licėjus 

D. Jasionienė 

2. Prancūzų kalbos konkursas 7-tų klasių mokiniams „Je parle 

francais et toi?“ (miesto etapas). 

2023 m. sausis Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija ir/arba 

virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

R. Stasiukynaitė 

V. Kaftanikė 

3. Prancūzų kalbos olimpiada 11-12-tų klasių mokiniams (miesto 

etapas). 

2023 m. sausis Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija ir/arba 

virtuali aplinka 

J. Vitauskienė 

E. Listova 

R. Stasiukynaitė 

V. Kaftanikė 

4. Dalyvavimas prancūziško kino festivalyje „Žiemos ekranai“ . 2023 m. vasaris KC „Romuva“ 

ir/arba virtuali 

aplinka 

Prancūzų institutas 

5. Prancūzų kalbos spelling‘o konkursas.  2023 m. vasaris LSMU gimnazija L. Veitė 

6. Frankofonijos mėnesio renginiai. 2023 m. kovas Įvairios Kauno 

mokyklos 

J. Vitauskienė, 

E. Listova, 

MB nariai 

7. Prancūzų kalbos konkursas 7-tų klasių mokiniams“ Je parle 

francais et toi?“ (šalies etapas). 

2023 m. kovas Vieta tikslinama M. Čiurinskaitė 

tel. 861275306 

migle.c@olimpiados.lt 

8. Prancūzų kalbos olimpiada 11-12-tų klasių mokiniams (šalies 

etapas). 

2023 m. kovas Vieta tikslinama M. Čiurinskaitė 

tel. 861275306 

migle.c@olimpiados.lt 

9. Prancūziškos dainos festivalis. 2023-03-20 Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija 

R. Stasiukynaitė 

V. Kaftanikė 

mailto:migle.c@olimpiados.lt
mailto:migle.c@olimpiados.lt
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10. Integruota dailės pamoka. 2023 m. kovas KTU inžinerijos 

licėjus 

D. Jasionienė 

11. Klasikinės instrumentinės muzikos koncertas: prancūzų 

kompozitoriai ir jų kūriniai. 

2023 m. kovas Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija 

G. Rudzevičienė 

12. Baltijos šalių prancūzų kalbos olimpiada. 2023 m. balandis Vieta tikslinama M. Čiurinskaitė 

tel. 861275306 

migle.c@olimpiados.lt 

13. Mokinių frankofoniškojo teatro festivalis „Pirmoji uždanga“ (7–

8,9–12/ I-IV gimnazijos kl.). 

2023 m. gegužė Vieta tikslinama M. Čiurinskaitė 

tel. 861275306 

migle.c@olimpiados.lt 

 

     

 

 

 

PRITARTA  

Kauno miesto prancūzų kalbos mokytojų 

metodinio būrelio 2022 m. spalio 4 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1. 
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