
 

PANEVĖŽIO RAJONO UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ  

2021–2022 M. M. METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 
 

Veiklos kryptys: 

                            -    mokymo (si) kokybė (mokymosi pasiekimai); 

- mokymasis ne apie kalbą, o su kalba ir per kalbą; 

- Skaitmeninio raštingumo tobulinimas, ypatingą dėmesį skiriant nuotoliniam ir hibridiniam mokymui;  

- ugdymo turinio įvairovė: tarpdalykinė integracija. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Praktinės patirties sklaidos 

renginys "Kūrybiškumo 

skatinimas anglų kalbos 

pamokoje"  

2021 spalio14 d., 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Mokytojai susipažins su metodais ir 

priemonėmis skatinančiais 

kūrybiškumo kompetencijos ugdymą 

Loreta Šalčiūnienė 

Dovilė Balinš 

 

2.  Praktinės patirties sklaidos 

renginys "Tarpdalykinė 

integracija - kūrybiškumo ir 

skaitmeninės kompetencijos 

ugdymas projekto metodu"  

2022 balandis, 

Panevėžio rajono 

švietimo 

centras/nuotoliniu būdu 

Mokytojai susipažins su projekto 

metodu bei tarpdalykinės integracijos 

praktiniais pavyzdžiais skatinančiais 

kūrybiškumo ir skaitmeninės 

kompetencijos ugdymą 

Loreta Šalčiūnienė 

Eglė Balsienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Užsienio kalbų mokytojų 

metodiniai pasitarimai 

 

 

2021 m. spalis 

2022 m. spalis 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

2020–2021 m. m. veiklų aptarimas, 

2021–2022 m. m. gairių numatymas 

ir naujo veiklos plano sudarymas. 

Mokytojai išsakys savo lūkesčius 

metodinės veiklos organizavimui bei 

kvalifikacijos tobulinimui, kuriais 

remiantis bus parengtas veiklos 

planas 

Alma Namavičienė 

Loreta Šalčiūnienė 

Eglė Balsienė 

 

4. Dalyvavimas Švietimo centro 

organizuojamuose 

metodiniuose užsiėmimuose, 

pasitarimuose, susijusiuose su 

švietimo aktualijomis ir 

2021–2022 m. m., 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Mokytojai susipažins su švietimo 

naujovėmis ir aktualijomis 

Loreta Šalčiūnienė 

Eglė Balsienė 

 



Atnaujinto ugdymo turinio 

naujienomis 

5. Dalyvavimas užsienio kalbų 

vadovėlius leidžiančių 

leidyklų pristatymuose 

2021–2022 m. m. Mokytojai susipažins su 

naujausiomis mokymo priemonėmis. 

Rajono užsienio 

kalbų mokytojai 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. Dalyvavimas mokymų 

programose, konferencijose, 

paskaitose, kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose pagal 

poreikį 

2021–2022 m. m. Mokytojai pagilins profesines ir 

bendrąsias kompetencijas 

Loreta Šalčiūnienė  

7. Leidinio „Nuotolinė arba 

hibridinė pamoka“  

sudarymas 

2021 m. gruodis 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Mokytojai teiks leidiniui skirtus 

nuotolinių bei hibridinių pamokų 

aprašus 

Loreta Šalčiūnienė  

8. Dalyvavimas šalies mokytojų 

organizuojamuose 

vebinaruose 

2021–2022 m. m. Mokytojai pagilins profesines 

kompetencijas 

Rajono užsienio 

kalbų mokytojai 

 

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

9. Renginiai, skirti Europos 

Kalbų dienai paminėti 

2021 m. rugsėjo 26 d., 

Panevėžio r. mokyklos 

Mokiniai pagilins užsienio kalbų 

žinias bei pagilins bendrąsias 

dalykines kompetencijas 

Rajono užsienio 

kalbų mokytojai 

 

10. Užduočių rengimas 6 kl. 

mokinių anglų kalbos 

olimpiadai  

 

2022 m., kovas, 

Velžio gimnazija 

Mokytojai įgis žinių ir gebėjimų , 

rengiant užduotis  aukštesnių 

gebėjimų mokiniams 

Velžio gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytojos 

 

11. Vokiečių ir prancūzų kalbų 

pasiekimų lygio nustatymas II 

gimnazijos klasėse 

2022 m. 

Panevėžio r. pagrindinio 

ugdymo mokyklos 

Nustatytas mokinių kalbos lygis, 

kuriuo remiantis fiksuojama mokinio 

pažanga bei planuojamas tolimesnis 

mokymasis 

Rajono vokiečių ir 

prancūzų kalbų 

mokytojai 

 

12. Rusų kalbos pasiekimų lygio 

nustatymas II gimnazijos 

klasėse 

 

2022 m.,  

Panevėžio r. pagrindinio 

ugdymo mokyklos 

Nustatytas mokinių kalbos lygis, 

kuriuo remiantis fiksuojama mokinio 

pažanga bei planuojamas tolimesnis 

mokymasis 

Rajono rusų kalbos 

mokytojai 

 

13. Anglų kalbos pasiekimų lygio 

nustatymas II gimnazijos 

klasėse 

2022 m.,  

Panevėžio r. pagrindinio 

ugdymo mokyklos 

Nustatytas mokinių kalbos lygis, 

kuriuo remiantis fiksuojama mokinio 

pažanga bei planuojamas tolimesnis 

mokymasis 

Rajono anglų 

kalbos mokytojai 

 

14. Panevėžio rajono anglų 2022 m. vasaris Mokiniai pagilins anglų kalbos žinias Alma Namavičienė  



kalbos konkursas  I–II 

gimnazijos klasėms  

 

Velžio gimnazija Velžio gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytojai 

15. Panevėžio rajono anglų 

kalbos olimpiada III 

gimnazijos klasėms 

2022 m. sausis, 

Raguvos gimnazija 

Mokiniai pagilins anglų kalbos žinias 

 

Alma Namavičienė 

Raguvos 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytojai 

 

16. Panevėžio rajono anglų 

kalbos olimpiada 6 klasėms 

2022 m. kovas 

Ramygalos gimnazija 

Mokiniai pagilins anglų kalbos žinias Alma Namavičienė 

Ramygalos 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytojai 

 

17. Abėcėlės šventė 2022 m. kovas 

Panevėžio r. mokyklos 

Mokiniai pagilins rusų kalbos žinias Rajono rusų kalbos 

mokytojai 

 

18. Edukacinė išvyka su 

mokiniais į spektaklį  

2022 m., balandis 

Vilnius 

Mokiniai pagilins anglų kalbos žinias Rajono anglų 

kalbos mokytojai 

 

19. Frankofonijos diena 2022 m. kovas 

Panevėžio r. mokyklos 

Mokiniai pagilins prancūzų kalbos 

žinias 

Rajono prancūzų 

kalbos mokytojai 

 

20. Mažoji olimpiada English for 

Fun 

2022 m. kovas 

Raguvos gimnazija 

Mokiniai pagilins anglų kalbos žinias Eglė Balsienė 

rajono pradinių 

klasių anglų kalbos 

mokytojai 

 

 

         Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                                  Eglė Balsienė 

 

        Švietimo centro metodininkė                                            ________________________                                     Loreta Šalčiūnienė   


