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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

2020–2021 ir 2021 – 2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO PRIORITETAI:  

 Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros augimas. 

 Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

 Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

 Skaitmeninio  raštingumo tobulinimas.  

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tikslingą Prienų rajono savivaldybėslietuvių kalbos mokytojų metodinį, 

dalykinį ir tarpdalykinį bendradarbiavimą. 

2. Mokytis reflektuojant gerąją darbo patirtį. 

3. Laikytis nuostatos, kad mokytojas visą gyvenimą besimokanti asmenybė. 

4. Aktyviai domėtis lietuvių kalbos ir literatūros BUT programų atnaujinimu. 

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: 

- 2020–2021 m.m. 

lietuvių k. mokytojų 

metodinio būrelio veiklos 

apžvalga; 

- būrelio veiklos 

planavimas 2021–2022 

mokslo metams;  

2021 m. spalis 

Nijolė 

Šervenikaitė, 

Oksana 

Radzvilavičienė 

 

2. 

Lituanistų antradieniai 

aktualiems klausimams 

aptarti 

2021 m. lapkričio – 

2022 m. gegužės mėn. 

kiekvieno mėnesio 

pirmą antradienį 

Nijolė 

Šervenikaitė, 

Oksana 

Radzvilavičienė 

Pagal 

poreikį 

3. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Griauti 

stereotipą: literatūros 

suvokimo prielaidos, 

2021 m. spalis – 2022 

m. vasaris 

Nijolė 

Šervenikaitė, 

Oksana 

Radzvilavičienė 

 



kontekstų ir naujų 

reikšmių aktualizacija“ 

rengimas ir vykdymas 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Respublikinė mokyklinių 

laikraščių leidėjų 

konferencija „Mokyklos 

laikraštis rašo...“ 

2021 m. gruodžio 3 d., 

nuotoliniu būdu 
L. Karčiauskienė  

2. 

Tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio 

konkursas 

2022 m. sausio mėn., 

nuotoliniu būdu R. Pūrienė  

3. 
54-asis jaunųjų filologų 

konkursas 

2022 m. sausio mėn., 

nuotoliniu būdu 
Ž. Jurkšienė 

 
 

4. 

Rajoninis mokinių 

kūrybos konkursas 

„Pamestas istorijos 

puslapis“ 

2022 m. sausio–vasario 

mėn. E. Chodiuškinė  

5. 

Rajoninė 9 – 12 klasių 

mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 

2022 m. vasario 1 d., 

nuotoliniu būdu  

O. Radzvilavičienė 

 

 

 

6. 

Lietuvos mokinių meninio 

skaitymo konkurso 

rajoninis etapas 

2022 m. vasario 10 d., 

nuotoliniu būdu  
O. Radzvilavičienė  

 
 

7. 

Lietuvos jaunųjų   

kalbininkų konkursas, 

skirtas kalbininkams J. 

Kazlauskui ir A. Lyberiui 

atminti 

2022 m. kovo 4 d., 

nuotoliniu būdu  
Ž. Jurkšienė, 

 
 

8. 
5–8 kl. mokinių lietuvių 

kalbos olimpiada 

2022 m. gegužės mėn. 

Veiverių T. Žilinsko 

gimnazija 
E. Chodiuškinė  

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė                                 _________________           Nijolė Šervenikaitė 

           (parašas)                (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

Renata Pavlavičienė 
(vardas, pavardė) 


