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KAUNO MIESTO LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M.M. VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Data 

 

Vieta 

 

 

Atsakingi asmenys 

 

Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2021-10 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

2.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2021-12 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai  

 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

3.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2022-01 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

4.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2022-03 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

5.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2022-05 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

6.  Kauno miesto lietuvių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis 

2022-06 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

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

lietuvių kalbos dalyko mokytojams 

1.  Lietuvių kalbos mokytojų 

pasitarimas „2021 m. antrojo 

pusmečio planuojamų lietuvių  

kalbos renginių pristatymas ir 

aptarimas“. 

2021-10-20 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

 

 

 

Einamųjų klausimų ir veiklos aptarimas. 

2.  Apskritojo stalo diskusija 

„Lietuvių literatūros 

pamokos vyresnėse gimnazijos 

klasėse : naujovės, metodika, 

problemos". 

 

2021-11-24 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė, 

E. Jankūnas 

 

Patirties sklaida pamokos kokybės 

gerinimo klausimais. 

3.  Konsultacijos lietuvių kalbos 

mokytojams ir mokiniams. 

2022-04 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

        J. Slavinienė Skatinti pedagoginę bendruomenę 

dalintis vertinga patirtimi. 

Renginiai mokiniams 

1.  Kauno m. mokinių  filologų 

konkursas. 

2021-12 Virtuali erdvė R. Gadeckienė 

MB nariai 

Kultūrinis-kalbinis-pažintinis ugdymas. 

2.  Kauno m. mokinių lotynų kalbos 

ir antikos olimpiada. 

 

2021-12 Virtuali erdvė A. Kondrotienė 

MB nariai 

Kultūrinis-kalbinis-pažintinis ugdymas. 

3.  Miesto mokyklų  lietuvių kalbos 

olimpiada. 

2022-02-01 Virtuali erdvė             J. Slavinienė 

MB nariai 

Mokinių dalykinis ir kultūrinis  

gebėjimų skatinimas. 

4.  Kauno m. epistolinio rašinio 

konkursas. 

2022-02 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

E. Baltuškienė 

MB nariai 

Mokinių kūrybiškumo ugdymas. 

5.  Miesto mokyklų 9–12 kl. mokinių 

meninio deklamavimo konkursas. 

2022-03 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

            J. Sakalienė 

MB nariai 

Mokinių meninių gebėjimų skatinimas, 

supažindinimas su lietuvių literatūra. 

6.  Miesto lietuvių  kalbos 

dailyraščio konkursas. 

2022-04 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

 

          D. Mileckienė 

MB nariai 

Ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško 

rašymo įgūdžius. 
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7.  Konsultacijos mokiniams, 

besiruošiantiems laikyti lietuvių 

kalbos VBE ir MBE egzaminą. 

2022-04 

2022-05 

KŠIC/ 

virtuali erdvė 

J. Slavinienė 

MB nariai 

Pagalba mokiniams, besiruošiantiems 

egzaminui. 

8.  Laureatų apdovanojimo šventė. 2022-06 Vieta bus 

tikslinama 

KŠIC Gabių ir talentingų mokinių 

apdovanojimas. 

  

 


