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Tikslas 

 

Telkti mokytojus įgyvendinti Prienų rajono savivaldybės ir šalies švietimo politiką siekiant 

geresnės kiekvieno mokinio asmeninės pažangos.  

 

Uždaviniai 

 

1. Nustatyti pedagogų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetus rajone. 

3. Organizuoti mokytojų gerosios patirties sklaidą rajone, skatinti kūrybines naujoves. 

 

Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos  

veiklos prioritetas 

 

Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose, 

skatinant asmeninę mokinio pažangą. 

 

Mokyklų metodinės tarybos veiklos planas 2017–2018 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data 

Atsakingi 

asmenys 
Vieta 

1.  

Mokyklų metodinės 

tarybos posėdis: 

- Mokyklų metodinės 

tarybos 2016–2017 m. m. 

veiklos ataskaita; 

- ką rodo 2016–2017 m. m. 

brandos egzaminų, PUPP ir 

nacionalinio mokinių             

pasiekimų patikrinimo 

rezultatai?  

- metodinės veiklos patirtys 

ir mokslo metų planai; 

2017 m. lapkričio 

15 d. 

Vilija 

Juodsnukienė 

Oksana 

Radzvilavičienė 

Nemuno kilpų 

regioninio 

parko Prienų 

lankytojų 

centras 



- kuo metodinė veikla 

naudinga pedagogams? 

- Išlaužo pagrindinės 

mokyklos patirtis 

organizuojant metodinę 

veiklą mokykloje; 

- Prienų rajono metodinės 

veiklos strategija. 

2. 

Mokyklų metodinės 

tarybos posėdis: 

- dėl Prienų rajono 

metodinės veiklos 

strategijos 

 

2018 m. sausio 

mėn. 

Vilija 

Juodsnukienė 

Renata 

Pavlavičienė 

Prienų 

kultūros ir 

laisvalaikio 

centras 

3. 

Prienų rajono mokyklų 

pedagogų metodinių darbų 

paroda „Mokinio asmeninė 

pažanga taikant skaitymo 

strategijas“ 

2018 m. kovo mėn. 

Vilija 

Juodsnukienė 

Danutė 

Stankevičienė 

Rasa Alaburdienė 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

4. 

Konferencija „Skaitymo 

strategijos. Taikome 

pamokose? Vertiname 

pokyčius? Matuojame 

pažangą?“ 

2018 m. balandžio 

mėn. 

Vilija 

Juodsnukienė 

Danutė 

Stankevičienė 

Oksana 

Radzvilavičienė 

 

Prienų 

kultūros ir 

laisvalaikio 

centras 

5.  

Mokyklų metodinės 

tarybos posėdis: 

- dėl 2018–2019 ir 2019–

2020 m. m. metodinės 

veiklos prioritetų; 

- dėl dalykų mokytojų 

metodinių būrelių veiklos 

planų ir ataskaitų formos. 

2018 m. birželio 

mėn. 

Vilija 

Juodsnukienė 

Oksana 

Radzvilavičienė 

Danguolė 

Damijonaitytė 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

  

 

 

Prienų rajono savivaldybės  

Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė      Vilija Juodsnukienė 


