
      

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

VEIKLOS PLANAS 2017-2018 M. M. 

 

 

 Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos 

augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

Metodinės veiklos uždaviniai: 

- gilinti žinias apie skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo strategijų taikymo būdus per anglų 

kalbos pamokas; 

- tobulinti mokytojų dalykines ir profesines kompetencijas; 

- užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

- skleisti metodines ir pedagogines naujoves, dalytis gerąja patirtimi; 

- skatinti mokinių domėjimąsi anglų kalbos mokymusi. 

 

Veiklos planas 2017-2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Vieta Atsakingi 

 PASITARIMAI 

1. Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl metodinio būrelio 

veiklos ataskaitos už 

2016–2017 m. m.;  

- dėl metodinio būrelio 

veiklos plano aptarimo 

2017–2018 m. m. 

2017-10-10 

 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

V. Gustaitytė, 

D. Damijonaitytė 

2. 

 

 

 

 

Metodinio būrelio 

pasitarimas:  

- dėl anglų kalbos 

olimpiados 7-8, 11 kl. ir 

anglų kalbos konkurso 9-

10 kl. organizavimo. 

2017 m. 

gruodžio mėn. 

 

 

 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

 

V. Gustaitytė, 

D. Damijonaitytė 

 

 

 

3. 

 

 

 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi su kolegomis,   

dėstančiais anglų kalbą, 

Tauragėje. 

2018 m.  

vasario mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Pavlavičienė 

D. Damijonaitytė 

 

 OLIMPIADOS 

4. Anglų kalbos olimpiados 

11 klasių mokiniams 

rajoninis etapas 

2018 m. sausio 

10 d.  

 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

V. Gustaitytė, 

D. Damijonaitytė 

ir vykdymo bei 

vertinimo komisijoje 

dalyvaujantys 

mokytojai 

 



5. Anglų kalbos konkurso 

9-10 klasių mokiniams 

rajoninis etapas 

2018 m.  

sausio 23 d  

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

V. Gustaitytė, 

D. Damijonaitytė 

ir vykdymo bei 

vertinimo komisijose 

dalyvaujantys 

mokytojai 

6. Anglų kalbos rajoninė 

olimpiada 7-8 klasių 

mokiniams 

2018 m.  

kovo mėn. 

Veiverių Tomo 

Žilinsko gimnazija 

 

K. Sabaliauskaitė, E.  

Maksvytienė 

7. Anglų kalbos olimpiados 

11 kl. respublikinis 

etapas 

2018 m. vasario 

24 d. 

 

Vytauto Didžiojo 

gimnazija, 

Augustijonų g. 

8/10, Vilnius 

Rajoninio etapo 

nugalėtojai 

Registracija 

2018 m. sausio 17 d. 

 

8. Anglų kalbos konkurso 

9-10 kl. respublikinis 

etapas 

2018 m. 

balandžio 13–14 

d. 

Kauno „Aušros“ 

gimnazija, 

Laisvės al. 95, 

Kaunas 

Rajoninio etapo 

nugalėtojai  

Registracija 

2018 m. sausio 31 d. 

 ATVIROS VEIKLOS 

9. Atvira anglų kalbos 

pamoka 

2017 m.  

lapkričio mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

V. Gustaitytė 

10. Atvira integruota anglų 

kalbos–biologijos 

pamoka 

2018 m. 

sausio mėn. 

 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

V. Gustaitytė, 

R. Kučinskienė 

11. Debatų klubo 

pasirodymas- 

debatai/diskusija su 

rajono mokyklų 

mokiniais apie 

patriotiškumą. 

2018 m.  

vasario mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

V. Gustaitytė, 

L. Karčiauskienė 

 METODINĖS IŠVYKOS 

12. Metodinė išvyka į 

Garliavos Juozo Lukšos 

gimnaziją 

 

Laikas bus 

tikslinamas 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija 

J. Stačiokaitė, 

D. Damijonaitytė 

13. Išvažiuojamasis 

seminaras 

 

 

2018 m.  

balandžio mėn. 

Vieta bus 

tikslinama 

V. Gustaitytė, 

D. Damijonaitytė 

 

 KITOS VEIKLOS 

14. Muzikinių apdovanojimų 

renginys – 'Ziburys' 

Music Awards 2017 

2017 m.  

gruodžio mėn. 

 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

V. Gustaitytė, D. 

Kazlauskienė, I. 

Kačinauskienė 

Rajono anglų k. 

mokytojai bei 

mokiniai 

15. Gerosios patirties 

sklaida. Projektinės 

veiklos pristatymas- 

pranešimų skaitymas. 

Laikas bus 

tikslinamas 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Visi rajono anglų 

kalbos mokytojai 

16. Dalyvavimas 

seminaruose, atvirose 

pamokose, projektuose 

Visus mokslo 

metus 

 Visi rajono anglų 

kalbos mokytojai 

https://www.facebook.com/vtzg.lt/
https://www.facebook.com/vtzg.lt/


17. Respublikinio vertimų 

konkurso „Tavo 

Žvilgsnis“ 

organizavimas ir 

vykdymas 

2018 m.  

I ketvirtis 

Visose rajono 

mokyklose 

pageidaujančiose 

dalyvauti 

Rajono anglų kalbos 

mokytojai 

18. Respublikinio konkurso 

„Kalbų kengūra“ 

organizavimas ir 

vykdymas 

2018 m.  

I ketvirtis 

Visose rajono 

mokyklose 

pageidaujančiose 

dalyvauti 

Rajono anglų kalbos 

mokytojai 

19. Anglų kalbos konkursas 

Olympis 

2017 m.  

lapkričio mėn., 

2018 m. kovo 

mėn. 

Visose rajono 

mokyklose 

pageidaujančiose 

dalyvauti 

Rajono anglų kalbos 

mokytojai 

20. Tarptautinė anglų kalbos 

olimpiada Kings 

2017 m. 

gruodžio mėn. 

Visose rajono 

mokyklose 

pageidaujančiose 

dalyvauti 

Rajono anglų kalbos 

mokytojai 

21. Integruota respublikinė 

anglų kalbos-biologijos 

konferencija „Atgal į 

Gamtą 3“ 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Nemuno kilpų 

regioninio parko 

lankytojų centras 

R. Kučinskienė, 

V. Gustaitytė 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Vilija Gustaitytė, el. p. viliukasss@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 


