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Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 

Prancūzų kalbos mokytojų metodinė grupė 

Darbo planas 2014-2015 m.m. 

 

 
Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Stažas Kategorija Kada ji 

suteikta 
Nuo kada dirba 

mūsų 

mokykloje 
1. Dailydienė Elvyra 33 m. Vyr. mokytoja 1995 m. 1992 m. 
2. Karnišauskaitė Violeta 24 m. Mokytoja 

metodininkė 
2008 m. 1995 m. 

3. Kasperavičienė Vida 28 m. Vyr. mokytoja 2001 m. 1997 m. 
4. Lemežonienė Daiva 27 m. Vyr. mokytoja 2003 m. 1990 m. 
5. Pranskūnienė Kristina 17 m. Vyr. mokytoja 2003 m. 1998 m. 
6. Simaitytė Jūratė 35 m. Vyr. mokytoja 1996 m. 1995 m. 
7. Stankaitienė Danutė 22 m. Mokytoja 

metodininkė 
2007 m. 1992 m. 

 

 

Tikslai: 

1. Ugdyti savarankišką, atsakingą ir kūrybiškai mąstančią asmenybę. 

2. Populiarinti prancūzų kalbos mokymąsi gerinant prancūzų kalbos pamokų kokybę bei 

skatinant mokinių kūrybiškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Mokyti ir išmokyti mokinį mokytis kūrybiškai. 

2. Kelti mokinių motyvaciją siekti geresnių rezultatų mokantis prancūzų kalbos. 

3. Siekti mokymą individualizuoti, siekti bendravimo ir bendradarbiavimo, dalijimosi gerąja 

darbo patirtimi. 

 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Renginio data Koordinatoriai 

I. Metodiniai susirinkimai   
1. Metodinės grupės susirinkimas (darbo plano ir 

prioritetų rengimas, svarstymas. Vertinimo aprašo 

ir Emile klasių vertinimo kriterijų pristatymas. 

Informacijos ruošimas ir atnaujinimas 

progimnazijos internetinėje svetainėje) 

2014-09-05 Metodinės grupės 

mokytojai 

2. 5-okų adaptacija. 2014m. spalio 

mėn. 
Penktokų mokytojai 

3. Kalėdinių renginių organizavimas. 2014 m. lapkritis-

gruodis 
D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai, muzikos 

mokytoja J.Skupienė, 

dailės mokytoja 

J.Šakočiuvienė 
4. Frankofonijos renginių planavimas ir aptarimas. 2015 m. sausis D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai, muzikos 

mokytoja J.Skupienė, 

dailės mokytoja 



J.Šakočiuvienė 
5. 7-ų klasių prancūzų kalbos diagnostinių testų 

aptarimas. 
2015 m. vasaris-

kovas 
D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai, dirbantys 

testuojamose klasėse 
6. Metų veiklos rezultatai. 2015 m. gegužė D.Stankaitienė 
II. Renginiai   
1. Europos kalbų diena. 2014-09-26 D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai 
2. Emile klasių darbų parodos per mokslo metus (5-7 

kl.). 
2014-2015 m.m. Dailės mokytoja 

J.Šakočiuvienė 
3. Viktorina 8 klasių mokiniams: „Questions pour un 

Champion“. 
2014 m. gruodžio 

mėn. 
K.Pranskūnienė, 

D.Lemežonienė 
4. Dalyvavimas respublikinėje prancūzų kalbos 

mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencijoje. 
2014 m. spalio 

mėn. 
Asociacijos nariai 

5. Parodos Litexpo, skirtos švietimo bei technologijų 

naujovėms lankymas. 
2014 m. spalis-

lapkritis 
Metodinės grupės 

mokytojai 
6. Atvira muzikos pamoka 4 a, b, c Emile klasėse. 2014-11-24 Muzikos mokytoja 

J.Skupienė 

7. Išvykos į Prancūzų institutą su mokiniais. 2014 m. lapkritis-

2015 m. sausis 
Metodinės grupės 

mokytojai 
8. Kalėdiniai prancūziški renginiai. 2014 m. gruodžio 

mėn. 
Metodinės grupės 

mokytojai, muzikos 

mokytoja J.Skupienė, 

dailės mokytoja 

J.Šakočiuvienė 
9. Atvira pamoka: „Kalėdos Prancūzijoje ir 

Lietuvoje“ (7a kl.) 
2014 -12-17 D.Stankaitienė 

10. Atvira-integruota pamoka prancūzų kalba -  

informatika su 6a klase. 

 

2014-12-05 V.Karnišauskaitė, 

G.Chmilkevičienė, 

G.Sereika 

11. Mažoji prancūzų kalbos olimpiada 4-oms klasėms. 2015 m. sausio 

mėn. 
D.Stankaitienė, 

E.Dailydienė 
12. Dalyvavimas VKI fondo užsienio kalbų vertimų ir 

iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“. 
2015 m. vasaris-

kovas 
D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai 
13. Dalyvavimas VKI fondo užsienio kalbų konkurse 

„Kengūra“. 
2015 m. vasaris-

kovas 
D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai 
14. Frankofonijos renginiai. 2015 m. kovo mėn. D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai, muzikos 

mokytoja J.Skupienė, 

dailės mokytoja 

J.Šakočiuvienė 
15. Paroda progimnazijos bendruomenei: „Prancūzijos 

menas“. 
2015 m. kovo mėn. Dailės mokytoja 

J.Šakočiuvienė 
16. 5-8 klasių prancūziškų dainų konkursas. 2015 m. kovas-

balandis 
D.Stankaitienė ir 

J.Skupienė 
17. Prancūzų kalbos viktorina grupėse: „Ką aš žinau 

apie Prancūziją ir frankofoniškas šalis?“. 
2015 m. kovo mėn. Metodinės grupės 

mokytojai 
18. Diagnostinis testas 7-ose klasėse. 2015 m. balandžio 

mėn. 
Metodinės grupės 

mokytojai 
19. Dalyvavimas 7-8 klasių miesto prancūzų kalbos 

konkurse. 
2015 m. balandžio 

mėn. 
D.Stankaitienė ir grupės 

mokytojai 
20. Netradicinės pamokėlės pirmokams ir penktokams, 

bei dalyvavimas tėvų susirinkimuose prancūzų 

kalbos propagavimui. 

2015 m. balandis-

gegužė 
Metodinės grupės 

mokytojai 



21. Dalyvavimas miesto renginiuose, skirtuose 

Europos dienai. 
2015-05-09 Metodinės grupės 

mokytojai 
22. Dalyvavimas respublikiniuose, miesto bei prancūzų 

asociacijos organizuojamuose projektuose. 
2014-2015 m.m. Metodinės grupės 

mokytojai 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                         Danutė Stankaitienė 

 

Metodinės grupės sekretorė                                            Jūratė Simaitytė 

 


