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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

                         ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

  

 

I. 2021–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS:  

Emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių stiprinimas. 

 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Pasitelkiant mokytojo profesinį meistriškumą, kurti sąlygas mokiniams mokytis 

bendradarbiaujant ir ugdyti kalbėjimo kompetencijas.  

1 uždavinys. Taikyti mokinių bendradarbiavimą pamokose skatinančius metodus. 

2 uždavinys. Ugdyti mokinių viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

3 uždavinys. Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

 

 

 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl metodinio būrelio veiklos 

ataskaitos už 2020–2021 m. m.;  

- dėl metodinio būrelio veiklos 

plano aptarimo 2021–2022 m. m. 

- dėl veiklų spalio-lapkričio 

mėnesiais. 

2021-10-07 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba / 

nuotolinis ZOOM 

E. Maksvytienė, 

D. Damijonaitytė 

 

2. Metodinio būrelio pasitarimas:  

-dėl 11 kl. olimpiados ir anglų 

kalbos konkurso 9–10 kl. 

organizavimo. 

2021 m. gruodis 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba / 

nuotolinis ZOOM 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

3. Metodinio būrelio metodinė 

diena: 

-dėl įvykusių renginių, konkursų 

ir olimpiadų aptarimas,  

-dėl 7–8 kl. rajoninės olimpiados 

nuostatų, užduočių aptarimo. 

2022 m. kovas 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba / 

nuotolinis ZOOM 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 
 



- dėl pasidalinimo gerąja patirtimi 

apie mokinių bendradarbiavimą 

pamokose skatinančius metodus ir 

mokinių viešojo kalbėjimo 

įgūdžių ugdymą. 

4. Metodinio būrelio pasitarimas: 

Įvykusių renginių, konkursių ir 

olimpiadų aptarimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi. 

 

2022-05 pabaiga 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba / 

nuotolinis ZOOM 

E.Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 
 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

 

 

Eil.Nr. 

 

Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

1.  Rajoninė anglų kalbos ir dailės 

tarpdalykinių projektinių darbų 

paroda - konkursas „Tas 

neįtikėtinas ruduo: spalvos“ / 

„That incredible autumn: colors“ 

2021 m. lapkritis 

nuotolinis  renginys 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

E. Maksvytienė ir 

dailės mokytojas 

S. Starkus 

 

2.  Rajoninis anglų kalbos 7–8 

klasių oratorių konkursas 

2021 m. gruodžio 

13 d. 

Nuotolinis renginys 

 

E. Maksvytienė  

3.  Anglų kalbos olimpiados 11 

klasių mokinių rajoninis etapas 

2022 m.  

sausio 20 d. 

nuotoliniu būdu 

E. Maksvytienė, 

D. Damijonaitytė 

ir komisijoje 

dalyvaujantys 

mokytojai 

 

4.  Respublikinis muzikinių 

apdovanojimų renginys – 

'Ziburys' Music Awards 

2022-04-29 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

 

V. Gustaitytė 

 
 

5.  Anglų kalbos olimpiados 11 kl. 

respublikinis etapas 

 

2022 m.  

vasario 26 d. 

nuotoliniu būdu 

D. Damijonaitytė  

6.  Anglų kalbos konkurso 9–10 

klasių mokinių rajoninis etapas 

2022 m.  

vasario 4 d. 

nuotoliniu būdu 

E.  Maksvytienė, 

D. Damijonaitytė 

ir komisijoje 

dalyvaujantys 

mokytojai 

 

7.  Anglų kalbos rajoninė olimpiada 

7–8 klasių mokiniams 

2022-04 

Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazija 

arba nuotoliniu 

būdu 

E.  Maksvytienė 

K. Sabaliauskaitė 

K. Brazaitytė 

Ž. Garkauskienė 

  

 

8.  Anglų kalbos konkurso 9–10 kl. 

respublikinis etapas 

 

2022 m.  

kovo 5 d. 
nuotoliniu būdu 

D. Damijonaitytė  



9.  Integruota tarptautinė anglų 

kalbos-biologijos konferencija 

„Atgal į Gamtą 5“ 

2022-05 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu būdu 

R. Kučinskienė, 

V. Gustaitytė 
 

 

 

____________________________________ 
 


