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Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Data 

 

Vieta 

 

 

Atsakingi asmenys 

 

Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1.  Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

2021-09 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos 

aptarimas. 

2.  Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

2021-11 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos 

aptarimas. 

3.  Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

2022-01 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos 

aptarimas. 

4.  Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

2022-03 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos 

aptarimas. 

5.  Kauno miesto vokiečių kalbos 

mokytojų metodinio būrelio 

posėdis. 

2022-05 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė 

MB nariai 

Einamųjų klausimų ir veiklos 

aptarimas. 

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

vokiečių kalbos dalyko mokytojams 

1.  Seminaras „Kalėdų belaukiant...“ 2021-12-13 Virtuali erdvė KŠIC 

B. Pukelienė 

Savanorės iš Vokietijos 

Per tradicijas ir papročius skatinti 

vokiečių kalbą. 
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Jette Ohrdorf, Alexandra 

Mohnssen-Hinrichs 

2.  Konsultacijos vokiečių kalbos 

mokytojams ir mokiniams. 

2022-04 KŠIC/ 

virtuali erdvė 

B. Pukelienė Skatinti pedagoginę bendruomenę 

dalintis vertinga patirtimi. 

3.  Seminaras vokiečių kalbos 

mokytojams. 

Lektorė: A.Vysockaja 

2022-05 KŠIC KŠIC Dalykinių kompetencijų gilinimas. 

Renginiai mokiniams 

1.  Mokinių kūrybinių darbų 

konkursas „Kiškis Hansas ir aš“, 

skirtas Lietuvos ir Vokietijos 

diplomatinių santykių 

trisdešimtmečiui paminėti. 

Dalyviai: Kauno miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir 

bendrojo ugdymo mokyklos, 

vykdančios ankstyvąjį vokiečių 

kalbos mokymą. 

 

2021 m. 

rugsėjo 9–25 d. 

Ugdymo įstaigos Vokiečių kalbos 

mokytojai, 

R. Jazukevičienė 

Kultūrinis-kalbinis-pažintinis ugdymas. 

2.  Piešinių konkursas „Aš ir 

Vokietija“, skirtas Lietuvos ir 

Vokietijos diplomatinių santykių 

atkūrimo 30 metų sukakčiai. 

Dalyviai: Kauno bendrojo 

ugdymo mokyklų 9–12 klasių 

mokiniai. 

2021 m.  

spalio 1–14 d. 

Ugdymo įstaigos B. Pukelienė 

K. Bielskienė 

V. Medelinskienė  

Kalbinių įgūdžių pritaikymas, 

kultūrinis, kalbinis, pažintinis 

ugdymas. 

3.  Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip 

vokiškai?“  

2021 m. spalio 

18–24 d. 

Ugdymo įstaigos Vokiečių kalbos 

mokytojai  

Kalbinių įgūdžių pritaikymas, 

kultūrinis, kalbinis, pažintinis 

ugdymas. 

4.  Atvira pamoka „Lietuvos ir 

Vokietijos politinė sistema“. 

2021-10-29 B. Pukelienė Kauno Stepono Dariaus 

ir Stasio Girėno 

gimnazija 

Gilins dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. 
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5.  Mokinių kūrybinių darbų 

konkurso paroda „Kiškis Hansas 

ir aš“, skirta Lietuvos ir 

Vokietijos diplomatinių santykių 

atkūrimo 30 metų sukakčiai. 

2021 m. 

lapkričio 1–3 d. 

Virtuali erdvė R. Jazukevičienė Mokinių meninių gebėjimų skatinimas. 

6.  Respublikinis vokiškos dainos 

konkursas. 

2021-12-03 Virtuali erdvė Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Mokinių meninių gebėjimų skatinimas, 

mokyklų indėlio išryškinimas. 

7.  Lietuvos mokinių vokiečių 

kalbos olimpiada (11/III 

gimnazijos kl.) ir vokiečių kalbos 

konkursas (8 kl.). 

2022-02-02 Vieta bus 

tikslinama 

KŠIC 

Metodinis būrelis 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Gabių mokinių paieška ir skatinimas. 

8.  Mokinių patirties sklaida  

„Mein Lieblingsapps zum 

Deutschlernen“. 

2022m. 

balandis/gegužė 

Vieta bus 

tikslinama 

MB nariai, vokiečių 

kalbos mokytojai 

Vokiečių kalbos žinių ir gebėjimų 

gilinimas.  

9.  Olimpiadų ir konkursų prizininkų 

apdovanojimo šventė ,,AČIŪ 

2022“. 

2022-06 Vieta bus 

tikslinama 

KŠIC Gabių ir talentingų mokinių 

apdovanojimas. 

  

 


