
                                                                                                  

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

 

Metodinio būrelio veiklos kryptys 

 

 Skatinti metodinės – praktinės patirties sklaidą rajone, respublikoje. 

 Bendradarbiaujant su švietimo pagalbos tarnyba inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus. 

 Organizuoti rajonines olimpiadas, konkursus, šventes, skatinančias atsiskleisti įvairių gabumų 

mokinius. 

 

Metodinės veiklos prioritetai 

 

 Mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir profesinių  kompetencijų  tobulinimas, gerinant  ugdymo 

kokybę ir kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. 

 Mokytojų kūrybiškumo ir lyderystės ugdymas plėtojant rajono mokyklų bendruomenių 

partnerystę. 

 Metodinės veiklos kokybės gerinimas. 

 

Metodinės veiklos tikslas ir uždaviniai 

 

Tikslas: Gerinti mokymo(si) kokybę, skatinant mokytojų bendradarbiavimą bei dalijimąsi 

metodine, praktine patirtimi.  

Uždaviniai: 

 Skleisti dalykines ir metodines naujoves rajone, dalintis gerąja patirtimi, dalyvauti rajoninėje 

metodinių darbų parodoje. 

 Burti novatorišką, nuolat besimokančią ir bendradarbiaujančią mokytojų bendruomenę. 

 Inicijuoti ir organizuoti konkursus, olimpiadas, šventes mokiniams. 

 Kurti, tobulinti bei keisti  edukacines aplinkas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m. 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas 

Metodinio būrelio pasitarimai 

1. Pradinių klasių mokytojų 

metodinio būrelio veiklos už 2016- 

2017 m. m. ataskaita ir metodinio 

būrelio pirmininko rinkimai 

2017-10 -12 Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

G. Antanavičienė 

D. Damijonaitytė 

2. Mokyklų pradinio ugdymo 

metodinių grupių pirmininkų 

pasitarimai. 

 

Visus metus Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Noreikienė 

D. Damijonaitytė 

Gerosios patirties sklaida, atviros pamokos 

1. Rajoninė pradinių klasių mokytojų 

metodinė diena „Kolega – kolegai“ 

2018 m. 

vasario 21 d. 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

D. Grigaliūnienė 

A. Levinskienė  

J. Pranskevičienė 

D. Damijonaitytė  



2. Dalintis sukaupta gerąja patirtimi 

skaitant pranešimus rajono, 

respublikos seminaruose, 

konferencijose 

Visus metus Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Noreikienė  

D. Damijonaitytė 

Metodinio būrelio 

nariai 

3. Dalyvauti rajono metodinių darbų 

parodoje ,,Mokinio asmeninė 

pažanga taikant skaitymo 

strategijas“ 

2018 kovo 

mėn. 

 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Metodinio būrelio 

nariai 

4. Atviros (netradicinės) pamokos,  

rajono mokytojams. 

Visus metus Mokyklose Metodinio būrelio 

nariai 

 

Projektinė veikla, konkursai, olimpiados, šventės 

1. 3–4 kl. mokinių kvadrato varžybos 2017 m. kovo 

mėn. 

Prienų KKSC Metodinio būrelio 

nariai 

2.  Lietuvos pradinukų matematikos 

olimpiada 3–4 kl. mokiniams 

2018 m. kovo 

mėn. 19–23 

d. 

,,Revuonos” 

pagrindinė 

mokykla 

R. Noreikienė 

D. Damijonaitytė 

3. Pradinių klasių mokinių 

instrumentinės muzikos festivalis 

„Pasidirbau aš dūdelę“ 

2018 m. 

vasario 2 d. 

Balbieriškio 

pagrindinė 

mokykla 

G. Antanavičienė 

S. Kondrotas 

D. Damijonaitytė 

4. Karpinių konkursas „Močiutės 

skrynią pravėrus. Gėlės“ 

 

2018 m. 

vasario–kovo 

mėn. 

Skriaudžių 

pagrindinė 

mokykla 

A. Kiškienė 

N. Sincevičienė 

5. Sporto šventė „Greiti ir vikrūs“ 2018 m. kovo 

22 d. 

 „Ąžuolo“ 

progimnazija 

R. Bartkutė 

L. Vaitulevičienė 

Metodinio būrelio 

nariai 

6. Šokių šventė „Suk suk ratelį“ 2018 m. kovo 

mėn. 

,,Ąžuolo” 

progimnazija 

D. Šatienė 

Metodinio būrelio 

nariai 

7. 3–4 kl. mokinių raiškaus skaitymo 

konkursas „Tau, Lietuva“, skirtas 

Lietuvos šimtmečiui paminėti 

2018 m. kovo 

7 d. 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

D. Baranauskienė 

D. Moisejevienė 

Metodinio būrelio 

nariai 

8. 1–4 kl. mokinių saugaus eismo 

varžybos ,,Šviesoforas“ 

2018 m. 

balandžio 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

D. Damijonaitytė  

 

9. Pradinių klasių mokinių lengvosios 

atletikos trikovės varžybos 

2018 m. 

gegužės mėn. 

Birštono 

stadionas 

Metodinio būrelio 

nariai  

Prienų KKSC 

Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Saviugda, savišvieta, seminarų 

lankymas pagal individualius 

poreikius 

Visus metus Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Metodinio būrelio 

nariai 

2.  Konferencija „Etnokultūros ir 

pilietinio ugdymo integracija“ 

2018 m. 

vasario mėn. 

Jiezno gimnazija, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Bubnienė 

D. Damijonaitytė  

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Noreikienė, el. p. rasanoreikiene@gmail.com 

 


