METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA
2022 m.
Metų veiklos prioritetai:
1. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas, kuriant pilietinę visuomenę ir veiksmingą darbo rinką;
2. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas.
Programos uždaviniai:
1. Tobulinti anglų kalbos mokytojų profesines kompetencijas
2. Sudaryti sąlygas mokinių savirealizacijai bei saviraiškai (konkursai, olimpiados, parodos,
projektai), siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų
Eil. Renginio/priemonės
Nr. pavadinimas
1. Kauno rajono 8 kl. mokinių
anglų kalbos olimpiada
(nuotoliniu būdu)

Data

Laukiamas rezultatas

Atsakingas

2022 01
11

Suteikta galimybė ir
atskleistos Kauno r. 8
klasių gabių mokinių
komunikacinės kalbinės
kompetencijos.
Suteikta galimybė ir
atskleisti Kauno r. 11
klasių gabių mokinių
kalbiniai gebėjimai,
taikant juos naujuose
kontekstuose,
pagerintos bendravimo
kompetencijos.
Suteikta galimybė ir
atskleisti Kauno r. 9 –
10 klasių gabių mokinių
kalbiniai gebėjimai
reikšti mintis žodžiu ir
raštu.
Pamokoms vedimo
metodinių
kompetencijų gilinimas.
Suteikta galimybė
atskleisti Kauno r. 9 –
12 klasių gabių mokinių
turimas kalbos žinias,
vertimo gebėjimus
interpretuojant ir
kritiškai vertinant
įvairaus pobūdžo
tekstus.
Mokytojai keisis gerąja
pedagogine patirtimi,
pasidalinis metodinėmis
ir dalykinėmis
žiniomis, tokiu būdu

Kristina
GrigaitėBliūmienė
Žydrūnė
Puodžiukienė
Žydrūnė
Puodžiukienė

2.

Lietuvos mokinių anglų
kalbos olimpiada (11 kl.)
(nuotoliniu būdu)

2022 01
20

3.

Respublikinis anglų kalbos
konkursas (9–10/I-II
gimnazijos kl.) (perkelta iš
2020 m.) (nuotoliniu būdu)

2022 02
04

4.

Pearson Seminaras
“Motivating and engaging
learning experience“
Kauno rajono 9-12 klasių
mokinių anglų/rusų/vokiečių
kalbų E. Pundzevičiaus
vertimų konkursas

2022

5.

2022 03
23

Garliavos Jonučių
progimnazija
6.

Metodinė diena
Kaip padėti mokiniams
pasiruošti anglų kalbos
brandos egzaminams.

2022
03

Žydrūnė
Puodžiukienė

Žydrūnė
Puodžiukienė
Rima Čepulienė
Žydrūnė
Puodžiukienė

Edita
Liutkevičiene

7.

Kauno rajono 3-4 klasių
mokinių anglų kalbos
olimpiada

2022 05
12

8.

Kauno rajono 5-10 klasių
mokinių dainų užsienio kalba
konkursas

2022 05

9.

Kauno rajono 8-11 klasių
mokinių raiškiojo skaitymo
konkursas anglų kalba

2022 05
13

10. “Spelling Bee” 5-8 klasių
mokiniams

2022 10
21

11. Metodinė išvyka į Latviją

2022 10

12. Metodinio būrelio pasitarimai

2022
03/09/11

užtikrinant mokytojų
bendradarbiavimą.
Suteikta galimybė ir
atskleisti Kauno r. 3-4
klasių gabių mokinių
kalbiniai gebėjimai
reikšti mintis žodžiu ir
raštu, sėkmingai
bendrauti.
Suteikta galimybė
atskleisti saviraišką 510 klasių mokiniams,
pagilintos
tarpkultūrinės, kalbinės,
bei bendravimo
kompetencijos.
Suteikta galimybė
atskleisti 8-11 klasių
mokinių kūrybiškumo ir
pažinimo
kompetencijas, pagilinti
kalbines kompetencijas,
paskatinta domėtis
literatūriniais kūriniais.
Pagilintos anglų kalbos
rašybos žinios,
pagerintos bendravimo
kompetencijos.
Bendravimo ir
bendradarbiavimo
skatinimas, metodinių
kompetencijų gilinimas.
Sklandus veiklų
organizavimas.

Jūratė
Pilsudskiene

Ada
Micpovilienė
Žydrūnė
Puodžiukienė

Rasa Švitrienė

Žydrūnė
Puodžiukienė
Žydrūnė
Puodžiukienė
Žydrūnė
Puodžiukienė

Metodinio būrelio pirmininkas: Žydrūnė Puodžiukienė
Nariai: Lidija Kaukėnienė, Edita Liutkevičienė, Virginija Kanapinskienė, Aida Valatkevičienė,
Jolita Jankauskaitė, Rasa Švitrienė, Jūratė Pilsudskienė, Rūta Novošinskienė.

