
 
  

 

Rajoninė mokytojų metodinių darbų paroda  

„Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ 
 

 

 

2017 m. rajoninei mokytojų metodinių darbų parodai „Skaitymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“ 

pristatyti   46 metodiniai darbai. 

 Prienų „Žiburio“ gimnazija –        12 darbų; 

 Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija –       4 darbai; 

 Prienų „Ąžuolo“ progimnazija –       9 darbai; 

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla –    7 darbai; 

Pakuonio pagrindinė mokykla –       3 darbai; 

Išlaužo pagrindinė mokykla –                       4 darbai; 

Skriaudžių pagrindinė mokykla–        2 darbai, 

Šilavoto pagrindinė mokykla –       2 darbai; 

Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla–       1 darbas; 

Prienų lopšelio darželio „Pasaka“–       2 darbai; 

Birštono gimnazija –         1 darbas.  

 

 

 

 

 



 

Vertinimo komisija atrinko originaliausius, geriausiai atitinkančius parodos reikalavimus metodinius darbus:  

 

Eil. 

Nr.  

 

Mokykla  

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

Darbo pavadinimas  

 

 

 

 Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla Inga Kuzminskienė, 

specialioji pedagogė 

„Skaitymo strategijų taikymas 

įvairių dalykų pamokose dirbant 

su specialiųjų poreikių mokiniais“ 

Darbas Nr.1 

 Išlaužo pagrindinė mokykla Aldutė Klimavičienė, 

lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė 

„Skaitymo strategijų taikymas 

ilgalaikiuose integruotuose 

užklasinio skaitymo projektuose“ 

Darbas Nr.2 

 Išlaužo pagrindinė mokykla Aldona Armonienė, muzikos 

mokytoja ekspertė 

„Skaitymo strategijų taikymas 

muzikos pamokose“ 

Darbas Nr.3 

 Prienų „Žiburio“ gimnazija Vilija Juodsnukienė, istorijos 

mokytoja ekspertė 

„Skaitymo strategijų taikymo 

istorijos pamokose pavyzdžiai“ 

Darbas Nr.4 

 Prienų „Žiburio“ gimnazija Džiuginta Gaigalienė, 

chemijos mokytoja 

metodininkė 

„Kalėdos  – chemijos šventė“ Darbas Nr.5, 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Inga-Kuzminskien%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Aldut%C4%97-Klimavi%C4%8Dien%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Aldona-Armonien%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Vilija_Juodsnukien%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Dziuginta-Gaigalien%C4%97.pdf


 Prienų „Žiburio“ gimnazija Dalia Šklėriūtė, kūno 

kultūros mokytoja ekspertė  

„Skaitymo strategijų taikymas 

kūno kultūros pamokose I-II 

gimnazijoje“ 

Darbas Nr.6, 

 Prienų „Žiburio“ gimnazija Vida Degutytė, istorijos 

mokytoja metodininkė 

„Skaitymo strategijų taikymas 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų 

pamokose I-IV gimnazijos 

klasėse“ 

Darbas Nr.7, 

 Prienų „Ąžuolo“ progimnazija  Lina Venclovaitė, lietuvių 

kalbos mokytoja  

„Skaitymo strategijų taikymas 

lietuvių kalbos pamokose “(5-7) 

NEPATEIKTAS 

 el. variantas 

 Prienų „Ąžuolo“ progimnazija Janina Pranskevičienė, 

pradinio ugdymo mokytoja 

ekspertė 

„Skaitymo strategijų taikymas 

sprendžiant tekstinius uždavinius“   

I -oje klasėje 

Darbas Nr.8, 

 

 

 

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija Ina Radzevičienė, muzikos 

vyr. mokytoja 

„Skaitymo strategijų taikymas 

žaidžiant ritminius žaidimus“ 

Darbas Nr.9. 

 

http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Dalia-%C5%A0kl%C4%97ri%C5%ABt%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Dedutyt%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Janinan-Pranskevi%C4%8Dien%C4%97.pdf
http://www.svietimocentras.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/Ina-Radzevi%C4%8Dien%C4%97.pdf

