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Kauno rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 
2018  metų veiklos programa 

 
 
 
Tikslai: 1. Siekti efektyvios lietuvių kalbos mokytojų metodinės veiklos ir patirties sklaidos įgyvendinant Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo 
bendrąsias programas.           
 
             2. 2018 metais, minint atkurtos Lietuvos šimtmetį, atkreipti dėmesį į iššūkius, kylančius šiuolaikinei lituanistikai: tautinės tapatybės 
išsaugojimą ir modernios lituanistikos kūrimą.                 
 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS LAIKAS IŠTEKLIAI ATSAKINGAS LAUKIAMAS 
REZULTATAS 

 Analitinė veikla 
Išanalizuoti 2017 m. 
metodinio būrelio 
veiklos rezultatus ir 
suplanuoti 2018 m. 
veiklos programą. 
 

2017 m. lietuvių kalbos 
metodinio būrelio 
programos analizė,  
2018 m. veiklos tikslų ir 
programos kūrimas 

2018 01 Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio 
2017 m. veiklos programa, naujoji  
Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir 
literatūros programa ir pakoreguota Vidurinio 
ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 
programa 

Z. Petraitienė Veiklos 
įvertinimas ir 
plano sudarymas 
 

Aptarti Kauno rajono 
mokyklų mokinių 
lietuvių kalbos 
pasiekimų rezultatus 
2017 metais ir numatyti 
priemones jiems 
pagerinti 

Metodinio būrelio 
pasitarimas ir diskusija 
nuotoliniu būdu 

2018 02  Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto 
skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios 
Brazienės pranešimo Kauno r. lietuvių k. 
mokytojų metų renginyje „Lituanistų 
sambūris“ medžiaga,  2017-11-16 

Z. Petraitienė 
A. Šidlauskienė 

Pakilę lietuvių k. 
ir literatūros 
pasiekimų 
rezultatai, 
palyginti su 2017 
m.  

Išsiaiškinti 2018 m. 
lietuvių kalbos ir 
literatūros PUPP 
programą, vykdymo ir 
vertinimo pokyčius   

2018 m. lietuvių kalbos ir 
literatūros PUPP 
dokumentų  analizė 
mokyklų ir rajono lituanistų 
lygmeniu 

2018 03 Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo programa, 
patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 
2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-579 
  

Z. Petraitienė 
L. Kaukėnienė 

Sėkmingas 
atnaujinto  PUPP 
įgyvendinimas 
Kauno rajono 
mokyklose 
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Atkreipti dėmesį į  
lietuvių kalbos vartojimo 
kultūros ir raštingumo 
situaciją rajono 
mokyklose 

Lietuvių kalbos mėnuo 
rajono mokyklose 

Mokslinė praktinė 
konferencija „Gimtoji 
kalba: iššūkiai modernioje 
visuomenėje“ 

2018 
02/03  
 
2018 II 
pusmetis  

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
dokumentai 
 
Žmogiškieji, finansiniai ištekliai 

Z. Petraitienė 
J. Velžienė 
V. Vasiliauskienė 

Pagerėjusi 
ugdytinių lietuvių 
kalbos kultūra, 
raštingumas  

                                                         Profesinės kvalifikacijos tobulinimas 
Tobulinti lietuvių kalbos 
mokytojų profesinę 
kompetenciją.  

Seminarai, kvalifikaciniai 
renginiai, atviros pamokos 
(pagal atskirą planą) 
 
Seminaras „Raštingumo ir 
teksto kūrimo įgūdžių 
ugdymas 9-12 klasėse“. 
Lektorė Augutė 
Liutkevičienė, Elektrėnų 
„Versmės“ gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja ekspertė 
 
Atvira pamoka „Tautinis 
sąmoningumas Justino 
Marcinkevičiaus kūryboje“. 
Jūratė Petrikaitė, Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja ekspertė 
 
Ir kt. 

Per visus 
metus 
 
 
2018 02 
22 
 
 
 
 
 
 
 
2018 03 
07  
11.30 val 

Kvalifikaciniai renginiai, seminarai  rengiami 
SMM, UPC, Kauno rajono švietimo centre. 
 
Metodinio būrelio posėdžiai 
 
 
Žmogiškieji, finansiniai ištekliai 

 
Z. Petraitienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jūratė Petrikaitė 

 
Kokybiškesnis 
ugdymo procesas ir 
pagerėję ugdytinių 
PUPP ir BE 
rezultatai 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kompetencijos plėtra 
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Dalintis kompetencija 
stebint ir aptariant 
atviras pamokas ir 
popamokinius renginius. 

Gerosios patirties sklaida, 
metodinis 
bendradarbiavimas, atviros 
pamokos, diskusijos 
nuotolinio mokymo(si) 
būdu 

Per visus 
metus 

Metodinė literatūra, aukštesnę kvalifikaciją 
turinčių mokytojų patirtis 

Z. Petraitienė Aukštesnio lygio 
lietuvių kalbos 
mokytojų 
kompetencijos 

Pažinti lietuvybei 
kylančius iššūkius už 
Lietuvos ribų 

Kauno rajono lietuvių 
kalbos mokytojų edukacinė 
išvyka – seminaras į 
Punsko S. Dariaus ir S. 
Girėno gimnaziją 

2018 04 Asmeninės mokytojų lėšos, rėmėjų pagalba Z. Petraitienė 
(siūlo mokytoja  
R. Pauliukaitienė) 

Geresnis 
lituanistikai 
kylančių problemų 
išmanymas 

Susipažinti su  kitos 
savivaldybės, kurioje 
geri lietuvių kalbos 
ugdymo pasiekimai, 
metodinio būrelio veikla 

Metodinė išvyka - 
susitikimas su kitos 
savivaldybės metodiniu 
būreliu 

2018 
 I pusė 

Metodinio būrelio narių asmeninės lėšos, 
KRŠC finansinė pagalba 

Z. Petraitienė 
V. Matusevičienė 
 
  

Didesnis kultūrinis 
išprusimas, 
efektyvesnis 
ugdymo procesas 

Surengti  lituanistų 
susitikimą su įžymiu 
šiuolaikiniu rašytoju, 
literatūrologu 

Kauno rajono lietuvių 
kalbos mokytojų 
susitikimas su rašytoja L. S. 
Černiauskaite ir 
literatūrologu R. 
Tamošaičiu (susiklosčius 
aplinkybėms, susitikimas su 
kitais rašytojais) 

2018 11 KRŠC finansinė pagalba, metodinio būrelio 
intelektiniai ištekliai 
 
 
 
 

Z. Petraitienė 
R. Pancernienė 
 
 

Geresnis  
šiuolaikinės 
literatūros 
pažinimas, paskata 
domėtis 
naujovėmis 

    
 
 
 
 
 
Konkursai, olimpiados 
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Organizuoti tradicinius 
rajono lietuvių kalbos ir 
literatūros konkursus bei 
regioninį meninio 
skaitymo konkursą 

 
Epistolinio rašinio 
konkursas (rajono turas) 
 
50-asis Lietuvos mokinių 
Jaunųjų filologų konkursas 
(rajono turas) 
 
5-12 klasių meninio 
skaitymo konkursas (rajono 
turas) 
 
Atvirasis Borutaičių 
draugijos 1 – 12 klasių 
mokinių poezijos 
konkursas, skirtas Lietuvos 
100-mečiui ir 25 – ajam 
Borutaičių draugijos 
„Poezijos pavasarėliui“ 
 
Lietuvos mokinių 
dainuojamosios poezijos 
konkurso Kauno miesto / 
Kauno regiono atrankos 
turas 
 
Kauno rajono mokyklų 5 – 
12 klasių mokinių rašinių ir 
esė konkursas, skirtas 
Sigito Gedos 75 – osioms 
gimimo metinėms 
 
 
 

 
2018 01 
 
 
2018 01 

 
 
 

2018 01 
 
 
 

2018 
03/04 

 
 
 
 
 
 
 

2018-03-
28 

13 val. 
 
 
 

2018 03 
 
 
 
 
 

 
KRŠC padėkos raštai konkursų dalyviams, 
Kauno rajono savivaldybės švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus diplomai nugalėtojams, 
mokyklų – organizatorių finansiniai ištekliai, 
intelektiniai mokytojų lituanistų resursai 

 
V. Vasiliauskienė 
 
 
J. Petrikaitė  
 
 
 
Z. Petraitienė 
I. Valutkevičienė 
 
 
Z. Petraitienė 
V. Vasiliauskienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Petrikaitė 
 
 
 
A.Šidlauskienė 
(siūlo mokytoja  
R. Pauliukaitienė) 
 
 

 
 
Mokinių ir 
mokytojų 
saviraiškos plėtra 
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Surengti Lietuvių kalbos 
ir literatūros olimpiadą  
9 – 12 klasių mokiniams 
(rajono etapas). 
 
Organizuoti lietuvių 
kalbos ir literatūros 
olimpiadą 5 – 8 klasių 
mokiniams (skiriama 
atkurtos Lietuvos 100-
iui) 
 
 

Olimpiada 9 – 12 kl. 
mokiniams (Domeikavos 
gimnazija) 
 
 
Olimpiada 5 – 8 klasių 
mokiniams (Kulautuvos 
pagrindinė mokykla 

2018-01-
25 
 
 
 

2018 03 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto 
skyriaus diplomai nugalėtojams, KRŠC 
finansinė parama ir Padėkos raštai, mokyklų 
organizatorių finansinė parama, intelektiniai 
mokytojų lituanistų ištekliai 

Z. Petraitienė 
J. Velžienė 
 
 
 
 
Z. Petraitienė 
J. Velžienė 
L. Kaukėnienė 
 
 
 
 
 
 
 

Platesnis mokinių 
gimtosios kalbos 
reikšmės 
suvokimas, 
kokybiškesnis 
kalbos sistemos 
mokėjimas ir 
taikymas 

 
P. S. Šis programa yra preliminari. Gali būti koreguojama, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms.  
 
 
Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                                              Zigrita Petraitienė                  
 
 
 
 


