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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2020–2021 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS 

1. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.  

Prioriteto kryptys: 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą. 

1 uždavinys. Stiprinti anglų kalbos mokytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimus. 

2 uždavinys. Atnaujinti mokytojų žinias apie mokinių pažangą skatinantį vertinimą. 

3 uždavinys. Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

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

renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Metodinio būrelio pasitarimas:  

- dėl 2019–2020 m. m. būrelio 

veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos 

planavimo; 

-dėl artėjančių rajoninių renginių 

organizavimo aptarimo 

- informacijos iš nuotolinio 

susitikimo „Užsienio kalbų 

bendrosios programos 

atnaujinimo darbų pristatymas“; 

- VU mokslininkų projekto 

„Nuotolinis vaikų ugdymas 

pandemijos dėl Covid-19 metu: 

grėsmės bei galimybės 

ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų 

2020-09-29 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

 



pristatymas; 

- dėl ilgalaikių KT programų 

rengimo. 

2. Informacinis renginys apie 

ugdymo turinio atnaujinimą 

(UTA). 

2020 m. lapkričio 

mėn.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

D. Damijonaitytė 

R. Pavlavičienė 
 

3. Diskusija „Vertinimo kriterijų 

taikymas anglų kalbos 

valstybinio brandos egzamino 

kalbėjimo dalyje“ 

2020 m. lapkričio 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

4. Metodinio būrelio pasitarimas:  

- dėl 11 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados organizacinių 

klausimų; 

- 9–10 klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso organizacinių 

klausimų. 

2020 m. gruodžio 

mėn. 

Nuotoliniu būdu 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

5.  Metodinė popietė „Mokinių 

pažangą skatinantis vertinimas 

bei skaitmeninių vertinimo 

priemonių mokinių pasiekimų 

stebėsenai, pažangos vertinimui 

ir įsivertinimui naudojimas”.  

2020 m. sausio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

6. Metodinio būrelio pasitarimas:  

- dėl 7–8 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados nuostatų 

aptarimo.  

2021 m. vasario mėn. 

Nuotoliniu būdu 

E. Maksvytienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

7. Gerosios patirties sklaidos 

renginys  

2020 m. gegužės 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

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“ / „That 

incedible autumn“  

2020 m. lapkričio mėn. 

Prienų r. Veiverių 

Tomo Žilinsko 

gimnazija.  

(Vyks nuotoliniu būdu) 

E. Maksvytienė  VTŽG 

dailės 

mokytojas 

S. Starkus  

2. Respublikinis muzikinių 

apdovanojimų renginys – 

'Ziburys' Music Awards. 

2020 m. lapkričio 6 d. 

Nuotoliniu būdu 

V. Gustaitytė, 

J. Barkauskienė, 

J. Grybauskienė, 

A. Hovakimyan, 

I. Kačinauskienė 

Bus 

rodomas 

vaizdo įrašas 

3. Rajoninis  

oratorių konkursas anglų 

kalba 

2020 lapkričio 30 d. 

Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

E. Maksvytienė  

4. Justino Marcinkevičiaus 

poezijos vertimų skaitymai 

„Persodintas į kitą kalbą, 

2020 m. gruodžio mėn. 

Vieta bus patikslinta 

D. Damijonaitytė 

 

 



nenuvysta poezijos žiedas“ 

5. Anglų kalbos olimpiados 

11 klasių mokinių 

rajoninis etapas. 

Vadovaujantis 2021 m. 

Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiku 

E. Maksvytienė, 

D. Damijonaitytė 

ir komisijoje 

dalyvaujantys 

mokytojai 

 

6. Anglų kalbos konkurso 9–

10 klasių mokinių 

rajoninis etapas. 

Vadovaujantis 2021 m. 

Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiku 

E. Maksvytienė, 

D. Damijonaitytė 

ir komisijoje 

dalyvaujantys 

mokytojai 

 

7. Rajoninis 5–6 klasių 

mokinių konkursas 

„Spelling Bee“. 

 

2021 m. vasario mėn. 

Veiverių Tomo Žilinsko 

gimnazija 

E. Maksvytienė  

8. Anglų kalbos olimpiados 

11 kl. respublikinis etapas. 

 

Vadovaujantis 2021 m. 

Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiku 

D. Damijonaitytė  

9. Anglų kalbos konkurso  

9–10 kl. respublikinis 

etapas. 

Vadovaujantis 2021 m. 

Lietuvos mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiku 

D. Damijonaitytė  

10. Rajoninė 7–8 klasių anglų 

k. olimpiada 

2021 m. balandžio-

gegužės mėn. 

E. Maksvytienė, 

Ž.Garkauskienė, 

K.Sabaliauskaitė, 

K.Brazaitytė. 

 

11. Tarptautinė 

gamtamokslinė 

konferencija „Atgal į 

gamtą“  

 

2021 m. balandžio 27 d. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

V. Gustaitytė, 

 

Prienų 

„Žiburio” 

gimnazijos 

biologijos 

mokytoja  

R. Kučinskienė 

 

 

 

______________________________________ 


