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1. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 VMA Lituanistų avilys (http://smm.vma.emokykla.lt) – 2015–2016 m. m. veiks trys akredituotos 

programos: Skaitymo gebėjimų ugdymas, Raštingumo ugdymas, Rašinių vertinimas ugdymo proceso 

metu 11–12 klasėse.  

 Veiks svetainė Lituanistika mokykloje (http://lituanistika.blue.ipc.lt). 

 Numatomos trys mokymų sesijos vasaros atostogų metu – mokytojams, dirbantiems mokyklose 

tautinių mažumų mokomąja kalba, ir metodinių būrelių pirmininkams. 

2. PARAMA MOKYTOJAMS 

 Kas mėnesį – trumpos rekomendacijos per Mokytojo TV, reaguojant į kalbos pokyčius (Lietuvių 

kalbos instituto duomenys); aptariant mokymo sėkmes ir nesėkmes, pateikiant metodinių sprendimų 

(pokalbiai su LEU metodininkais ir mokytojais ekspertais); analizuojant pavykusias pamokas ir pan. 

 Skelbiami diktantų, atpasakojimų ir skaitymo gebėjimų ugdymo užduočių rinkiniai (parengti UPC ir 

atsiųsti mokytojų). 

 Pagrindinių autorių kūriniai keliami į Šaltinių bazę (http://www.šaltiniai.info). 

 Ilgalaikiai planai 5, 7, 9 klasėms (pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 

programą) paskelbti UPC svetainėje iki 2016 m. balandžio mėn. 

 Skaitmeniniai mokymosi objektai 5–6, 7–8, 9–10, 11–12 klasėms 

(http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx).  

 Užduočių bankas gabiems mokiniams – olimpiadų užduotys 

(http://www.olimpiados.lt/index.php/biblioteka#Filologija/Lietuvi%C5%B3%20gimtosios%20kalbos

%20ir%20literat%C5%ABros%20olimpiada). 

 Metodinė medžiaga mokytojams IQES online Lietuva (https://iqesonline.lt).  

 Ugdymo sode (https://sodas.ugdome.lt) – metodininkai skelbia medžiagą + mokytojai teikia savo 

darbus (originalūs kalbos ar / ir literatūros mokymo metodai (būdai) bus pavadinti juos atsiuntusio 

mokytojo vardu, pvz., Augutės Liutkevičienės kontekstų mokymo metodas). 

 UPC metodininkai pasirengę vykti į regionus ir teikti metodinę pagalbą lituanistams tų mokyklų, kur 

mokinių pasiekimai žemi (informaciją apie poreikį siųsti el. p. nida.poderiene@smm.lt). 

3. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PANAUDOJIMAS 

 Bendrųjų ugdymo planų teikiamos galimybės:  

o iš 3-jų papildomų valandų – 1 val. skirti lietuvių kalbai; 

o sudaryti mobilias mokinių grupes (jei pasiekimai žemi); 

o neformaliojo ugdymo laiką skirti skaitovų, žurnalistų ir kt. būreliams. 

 Galimybė užsisakyti iš leidyklų pagrindinę privalomą literatūrą ir formuoti stambių kūrinių 

biblioteką (mokyklos gali užsisakyti ne tik vadovėlius, bet ir programinius kūrinius). 
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