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2019-2020 MOKSLO METŲ PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS 

 

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau Gimnazija) užsienio kalbų metodinės grupės  2020–2021 mokslo metų veiklos programa 

rengiama atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia  

prioritetus ir priemones uždaviniams įgyvendinti.  

Metodinės grupės planas  atitinka Lietuvos pažangos strategijos – „Lietuva 2030“ nuostatas, Geros mokyklos prioritetines nuostatas.  

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką užsienio kalbų metodinė grupė numato teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos mokinių  ugdymosi poreikius, ugdyti savimi pasitikinčias, gerbiančias save ir 

šalią esantį žmogų, kritiškai mąstančias, kūrybingas, žingeidžias asmenybes. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo 

proceso veiksmingumo užtikrinimo ugdant mokinių socialinę raidą atsižvelgiant į jų poreikius. Bendrauti ir bendradarbiauti įgyvendinant mokyklos 

keliamus tikslus ir uždavinius. Analizuoti ugdymo turinio formavimo, planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo 

klausimus. Nagrinėti užsienio kalbų ugdymo programas, aprobuoti užsienio kalbų ilgalaikius teminius planus. Konsultuotis dėl pedagoginių 

problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi. Analizuoti mokinių 

ugdymo(si) sėkmingumą ir jų pasiekimus. Formuoti tarpkultūrinį mentalitetą, nagrinėjant savo krašto ir Užsienio kultūrinį paveldą ir tradicijas. 

              2. Programa parengta atsižvelgus į 2019-2020 mokslo metų Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos ugdymo planą, mokyklos viziją ir 

misiją, 2019-2020 m. m. užsienio kalbų metodinės grupės veiklos ataskaitą. 

3. Programą įgyvendins užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 



II. MOKYKLOS VIZIJA 

            4. Draugiška, tolerantiška, tvarkinga, atvira kaitai, kūrybiškumui, inovacijoms, nuolat besimokanti organizacija.   

 

III. MISIJA 

             5. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, teikianti visuminį ugdymą, paremtą pilietinių vertybių nuostatomis 

ir paruošianti mokinį savarankiškam gyvenimui ir karjerai. 

IV. FILOSOFIJA 

            6. „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas. Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“   Vydūnas. 

 

V. 2019-2020 MOKSLO METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

           7. 2019–2020 mokslo metų Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšti mokinių dalykiniai pasiekimai; 

2. Užsienio kalbų mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas; 

3. Mokinių kūrybiškumo ir kritinio mąstymo  ugdymas 

dalyvaujant Gimnazijos, rajono ir respublikos renginiuose; 

4. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais iškilus vaikų mokymo 

sunkumams 

1. Mokinių ir tėvų atsakomybės stoka už mokymąsi ir elgesį; 

2. Nepamatuota atsakomybė tenkanti mokytojui už ugdymo 

pasiekimus; 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Taikant įvairesnes ugdymo formas skatinti mokinių 

motyvaciją ir aukštesniuosius mąstymo gebėjimus; 

2. Mokytojams bendradarbiaujant ir dalijantis patirtimi kurti 

modernias, saugias ir sveikatingumą skatinančias ugdymo 

aplinkas; 

 

1. Prastėjantys mokinių akademiniai pasiekimai; 

2. Neužtikrinama psichologiškai (ir fiziškai) (kabinetai maži, 

vaikų daug) saugi mokytojo darbo aplinka, sąlygojama 

nuolatinės švietimo sistemos reformų;  

3. Daugėja apatiškų mokinių ugdymo procesui ir pasiektiems 

rezultatams; 

 



 

VI. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

              8. 2020-2021 mokslo metų strateginis tikslas - Teikti mokinių poreikius tenkinančią ugdymo ir ugdymosi pagalbą. 

  

      9. Prioritetai: 

9.1. Gimnazija – besimokanti organizacija 

9.2. Ugdymosi aplinka 

9.3. Bendradarbiavimas su tėvais 

    10. Metiniai uždaviniai:  

                   10.1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis 

10.2 Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo.  

10.3.Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. 

Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos tėvams ir vaikams.  

.  

VII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

             11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:   

   11.1. Sukurti kokybiškas edukacines aplinkas ir vertinimo instrumentus įgalinančius mokinius mokytis. 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas asmuo, vykdytojai 

 

Vykdymo terminas 

 

Laukiamas rezultatas 

1.  Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos 

plano 2019 – 2020 m.m. pasiūlymų 

teikimas, plano sudarymas. 

I. Michailova  

 

2020-09-28 Užsienio kalbų mokytojos, 

susipažinusios su veiklos 

ataskaita, įsivertinusios savo 

veiklą, numatys veiklos plano 

gaires 2020-2021 m. m. 
2.  Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose ir sisteminga patirties sklaida 

metodinėje grupėje. 

Užsienio kalbų metodinė grupė 2020-2021 m. m. Visi užsienio kalbų mokytojai 

dalyvaus mokyklos ar kitų 

švietimo įstaigų 

organizuotuose 

kvalifikaciniuose reginiuose, 

atliks patirties sklaidą 



metodinėje grupėje.  
3.  Mokinio pažinimas efektyviam savivaldaus 

mokymosi proceso organizavimui. 

Užsienio kalbų metodinė grupė Rugsėjo – spalio mėn. Visose klasėse atliks 

diagnostinius testus, patikrinti 

turimas žinias ir nustatys 

mokinių žinių lygį. 
4.  Vieningo individualios mokinio pažangos 

ir klasės stebėjimo ir matavimo įrankio 

aptarimas metodiniuose susirinkimuose. 

Užsienio kalbų metodinė grupė 1-8 kl., I, II, III 

trimestrai; 

III ir IV kl., I ir II 

pusmečiai. 

Vieningas individualios 

mokinio pažangos stebėjimo ir 

matavimo įrankis skirtas visų 

klasių mokinių individualiai 

pažangai stebėti ir 

pasiekimams fiksuoti.   
5.  Anglų, rusų ir vokiečių kalbų VBE 2019-

2020 m. m. rezultatų analizavimas ir 

aptarimas. 

Užsienio kalbų metodinė grupė 2020.10.22 Mokytojai aptarę rezultatus, 

numatys jau 11 klasėje 

mokinių ugdymo gaires, 

tobulintinas sritis, kurios ves 

link geresnių mokinių VBE 

rezultatų. 
6.  Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip Öko?“. 

 

V. Bakutienė Spalio mėn. 19-20 d. Vokiečių kalbos 

populiarinimas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių 

lavinimas, akiračio plėtimas, 

žinių įgijimas. 
7.  Užsienio kalbų metodinės grupės 

susirinkimas klasių mokinių 

trimestro/pusmečio individualios  pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo proceso ir rezultatų 

aptarimas. 

Užsienio kalbų metodinė grupė Gruodžio 1 sav. 

Kovo 3 sav. 

Birželio 2 sav.  

Naudojamo pažangos 

instrumento aptarimas, 

aptariama mokinių pažanga, 

teikiami siūlymai, kad mokinių 

pasiekimai ir pažanga gerėtų. 
8.  Užsienio kalbų metodinės grupės 

susirinkimas mokymosi aplinkos kūrimo, 

kokybės užtikrinimo  užsienio kalbų 

pamokose patirties sklaida. 

Užsienio kalbų metodinė grupė Vasario 15 d. Visi užsienio kalbų mokytojai 

susirinkime dalinsis gerąja 

patirtimi, kaip pamokoje 

sukurti palankią aplinką, 

tinkančią savivaldžiam 

mokymui(-si). 
9.  Užsienio kalbų diena Užsienio kalbų metodinė grupė Gruodžio 1 sav. Užsienio  kalbų 

populiarinimas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių 

lavinimas, akiračio plėtimas, 

žinių įgijimas. 



10.  Rusų kalbos dailiojo rašymo konkursas 6-

I0 kl. 

A. Norvaišienė Gegužės 1 sav. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
11.  Rusų kalbos mokyklinė olimpiada.  A. Norvaišienė Vasario mėn. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
12.  Mokyklinė užsienio (anglų) kalbos 

olimpiada 9-10;  11 kl. 

M. Sidiuk – Elliston 

G. Mizgerienė 

A. Remeikienė 

Lapkričio mėn. Pasitikrins anglų kalbos žinias, 

bus atrinkti mokiniai, kurie 

atstovaus Gimnaziją rajone. 
13.  Anglų kalbos konkursas 3-4 klasių 

mokiniams „Smart and quick“ 

I. Michailova  

 

Sausio mėn. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
14.  9 – 10 klasių mokinių anglų kalbos 

rajoninis edukacinis konkursas 

M. Sidiuk – Elliston 

G. Mizgerienė 

A. Remeikienė 

 

 Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 

15.  Rajono užsienio (anglų) kalbos olimpiada 

olimpiada 

M. Sidiuk – Elliston 

G. Mizgerienė 

Vasario 3 sav. Atstovavimas gimnazijai, 

siekiama rezultatų. 
16.  5 – 6 klasių edukacinis konkursas -  

viktorina „Smart“ 

 

E. Nazarova-Janickienė 

Kovo mėn. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
17.  Anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas 

4 - ų klasių mokiniams „English is Fun“ 

I. Michailova  

 

Kovo mėn. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
18.  7 – 8 klasių „Protų kovos“ A.Remeikienė 

E. Nazarova-Janickienė 

Gegužės mėn. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
19.  VBE užsienio kalbų kalbėjimo dalis – 

vertinimo komisijoje 

A. Norvaišienė 

G. Mizgerienė 

Balandžio mėn. 

 

Įvertinti VBE kalbėjimo dalies 

rezultatai. 
20.  Respublikinis konkursas „7:0 vokiečių 

naudai“ 2020-2021 m.m. 

 

V. Bakutienė Balandžio mėn. Vokiečių kalbos 

populiarinimas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių 

lavinimas, akiračio plėtimas, 

žinių įgijimas. 
21.  8 klasių mokinių eilėraščių konkursas rusų 

kalba  

A. Norvaišienė 

N. Astrauskienė 

Gegužės 1 sav. Įtvirtins anglų kalbos žinias, 

plės savo tarpkultūrinę 

savimonę. 
22.  Užsienio kalbų metodinės grupės M. Sidiuk – Elliston 2021 vasaris Pasiekimų pasitikrinimas 



susirinkimas II kl. PUPP G. Mizgerienė 

A. Remeikienė 

V. Bakutienė 

A. Norvaišienė 
 

  Apibendrintas laukiamas rezultatas:  

 mokiniai gebės aptarti mokymosi spragas, bandys jas likviduoti, darys išvadas, kad gerėtų ugdymo rezultatai. 

 Dalykų mokytojai gebės išanalizuoti ir įvertinti rezultatus, ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. 

  

  11.2. Organizuoti ugdymo veiklas, orientuotas į mokinio kompetencijas: socialines - emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo.  

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

1.  SEU metodų integravimas į 

mokomuosius dalykus, gerosios 

patirties sklaida. 

Užsienio kalbų metodinė 

grupė 

Kovo 3 sav. Visi užsienio kalbų mokytojai 

susirinkime dalinsis gerąja patirtimi, 

kaip į ugdomąjį dalyką integruoja SEU 

metodus. 

2.  Anglų kalbos konkuras „Kings“ E. Nazarova-Janickienė 2020-2021 Įtvirtins anglų kalbos žinias, plės savo 

tarpkultūrinę savimonę. 

3.  Anglų kalbos konkursas 

„Olympis. Rudens ir pavasario 

sesijos“ 

I. Michailova  

M. Sidiuk – Elliston 

 

2020-2021 Įtvirtins anglų kalbos žinias, plės savo 

tarpkultūrinę savimonę. 

4.  Rusiškos abėcėlės šventė 6 kl. A.Norvaišienė 

N. Astrauskienė 

2020-12-06 Tobulinami kalbiniai gebėjimai, 

mokiniai patirs mokymosi sėkmę. 

5. Respublikinis vertimų konkursas 

„Tavo žvilgsnis“.  

V. Bakutienė 

A. Norvaišienė 

A. Remeikienė 

Kovo mėn. Tobulinami kalbiniai gebėjimai, 

mokiniai patirs mokymosi sėkmę. 

6. Dalyvavimą užsienio kalbų  

„Kengūros“ konkurse.  

 

A.Norvaišienė 

V. Bakutienė 

Vasario mėn. Mokiniai patikrins savo dalyko žinias, 

didės mokymosi motyvacija, lavės 

darbo kompiuteriu įgūdžiai. 

7. Viktorina 7-8 kl. „Ką žinai apie 

Europos kalbas?“ 

A.Norvaišienė 

 

2020-09-10 Pasitikrins jau turimas žinias apie 

Europos kalbas, bei plės savo 

tarpkultūrinę savimonę. 

   Apibendrintas laukiamas rezultatas: sudaromos mokiniams tinkamos sąlygos pasitikrinti savo dalyko žinias, didės mokymosi motyvacija, galimybė 

visavertiškai socialinei emocinei saviugdai. Tobulinami kalbiniai gebėjimai, mokiniai patirs mokymosi sėkmę.       

 



    11.3. Skatinti tėvų įsitraukimą į nuoseklų pažangos stebėjimą. Nuoseklus tėvų supažindinimas su mokymosi pasiekimais. Konsultacijos 

tėvams ir vaikams. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo terminas Laukiamas rezultatas 

1, Tamo dienynas: savalaikis pildymas 

(pastabų, komentarų ir pagyrimų 

skiltis, pažymių savalaikis 

surašymas, klasės/namų darbai, 

pamokos temos). 

Užsienio kabų mokytojai 2020-2021 m.m. Tėvų savalaikis informavimas 

2 Kviesti nepažangių mokinių tėvus į 

Tėvų dienas individualiam pokalbiui. 

Užsienio kabų mokytojai Pagal gimnazijos planą Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas 

pakeis nepažangių mokinių rezultatus. 

 

 

VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS 
13. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

13.1 Mokiniai pasitikrins savo dalyko žinias, didės mokymosi motyvacija, lavės darbo kompiuteriu įgūdžiai. Tobulės kalbiniai gebėjimai, 

mokiniai patirs mokymosi sėkmę.       

13.2 Mokiniai įgis komunikavimo užsienio antrąja kalba ir kultūrinės kompetencijos pagrindus. 

13.3 Išanalizavus ir įvertinus rezultatus, aptarus mokymosi spragas, bandoma jas likviduoti, daromos išvados, kad gerėtų ugdymo rezultatai. 

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. 

 

IX. Baigiamosios nuostatos 

 

14. Programos įgyvendinimą koordinuos metodinės grupės pirmininkas. 

15.  Priežiūrą vykdys mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

16. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos susirinkimuose, metodiniuose pasitarimuose, posėdžių, renginių metu.  

                                                                                                                               Anglų kalbos mokytoja Inesa Michailova 

 


