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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

LIETUVIŲ K. MOKYTOJŲ  METODINIO BŪRELIO 

2018 – 2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2018 – 2019 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

– mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas.  

Prioriteto kryptys: 

- skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant 

vadovais ir baigiant mokiniais; 

- laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; 

- mokyti mokytis taikant įvairias strategijas; 

- organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju; 

- išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: skatinti lietuvių kalbos mokytojus tobulinti profesines kompetencijas; dalytis gerąja 

patirtimi, nuolat bendradarbiaujant; organizuoti renginius,  tenkinančius mokinių ugdymosi 

ir saviraiškos poreikius. 

1 uždavinys - tobulinti pedagogines kompetencijas, kurios leistų laikytis nuostatos, kad mokosi ir 

mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą 

poveikį, o ne rezultatą. 

2 uždavinys - taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, skatinančius mokinius ir mokytojus prisiimti 

atsakomybę visais lygmenimis ir ugdančius mokinius tapti savo paties mokytoju. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2017–2018 m. m. būrelio 

veiklos ataskaitos;  

-dėl pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimų 

- dėl 2018–2019 m. m. veiklos 

planavimo. 

2018 m. rugsėjo 17 

d. mėn. Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

Oksana  

Radzvilavičienė, 

Renata Pavlavičienė 

 

2. 
Edukacinių erdvių Prienų 

„Žiburio“ gimnazijoje pristatymas 

2018 m. rugsėjo 

17d. mėn. Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

Oksana  

Radzvilavičienė, 

Snieguolė Vanžodienė 

 

3. 
Seminaras „Biblijos pamokos 10 

klasėje”. 
2018 gruodžio mėn. 

S. Vanžodienė 

O. Radzvilavičienė 

N. Šervenikaitė 

 

4. 
Gerosios patirties sklaida su 

Marijampolės lituanistais 
2018 lapkritis 

S. Vanžodienė 

O. Radzvilavičienė 

 

 

5. 
Gerosios patirties sklaida su 

Jurbarko  lituanistais. 
2018 gruodžio mėn 

  

 

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 

2018“ 

2018 m. gruodžio 07 

d. Prienų “Žiburio” 

gimnazija 

O. Radzvilavičienė, 

L. Karčiauskienė 
 

2. 
Tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas 

Iki 2019 m. sausio 

mėn. Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

R. Pūrienė  

3. 
50-asis jaunųjų filologų 

konkursas 

20189m. sausio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

Ž. Jurkšienė,  

R. Pavlavičienė 

 

 

4. 
Rajoninis meninio skaitymo 

konkursas 

2019 m. sausio mėn. 

Prienų Just. 

O. Radzvilavičienė,  

S. Vanžodienė 

 

 

 



Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

5. 

Rajoninė 9 – 12 klasių 

mokinių lietuvių kalbos 

olimpiada 

2019 m. vasario mėn.  

mokykla 

O. Radzvilavičienė, 

S. Vanžodienė 

V. Pikčilingienė 

 

6. Kalbų ,,Kengūra“ 

2019 m. vasario mėn. 

Prienų miesto ir rajono 

mokyklos 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 
 

7. 

Kauno regiono 

jaunųjų  kalbininkų renginys, 

skirtas J. Kazlauskui atminti 

2019 m. kovo mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Ž. Jurkšienė, 

O. Radzvilavičienė 

 

 

8. 
5–8 kl. mokinių lietuvių kalbos 

konkursas 

2019 m. kovo mėn. 

Veiverių T. Žilinsko 

gimnazija 

O. Radzvilavičienė,  

E. Keturakienė, 

L. Karčiauskienė,  

V. Kurtovienė, 

A. Vdovinienė,  

B. Dičkuvienė 

 

 

9. 

1-12 kl. mokinių kūrybos 

konkursas „Prienų krašto 

vyturiai“ 

2019 m. balandžio 

mėn. Prienų Just. 

Marcinkevičiaus 

viešoji biblioteka 

O. Radzvilavičienė, 

L.Venclovaitė, 

S. Vanžodienė 

 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkas                                 _________________      S. Vanžodienė 

           (parašas)                (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

R. Pavlavičienė 

________________ 
(vardas, pavardė) 


