
2017–2018 M. M. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 

 

Prienų rajono savivaldybės biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio 

 metodinės veiklos kryptys 
 

1. Telkti Prienų rajono biologijos ir  chemijos mokytojus, skatinti dalintis metodine – praktine 

patirtimi, siekiant geresnės ugdymo kokybės. 

2. Tobulinti metodinio būrelio narių  kvalifikaciją dalyvaujant rajone ir šalyje organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose. 

3. Organizuoti biologijos, chemijos olimpiadų rajoninius etapus, kitus renginius mokiniams. 

 

Prienų rajono savivaldybės biologijos ir chemijos mokytojų  

metodinės veiklos prioritetas 

 

Kokybiškas gamtamokslinių ir kitų kompetencijų ugdymas ir pasiruošimas mokinių 

gamtamokslinių kompetencijų patikrinimui pasibaigus pagrindinio ugdymo etapui. 

 

Metodinio būrelio veiklos planas 2017–2018 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data 

Atsakingi 

asmenys 
Vieta 

Metodinio būrelio pasitarimai, išvykos, gerosios patirties sklaida 

1. 

Būrelio veiklos ataskaita už 

2016- 2017 m. m. 

Būrelio veiklos plano 2017 – 

2018 m. m. sudarymas.  

Pranešimas ,,Internetinių 

/nuotolinių STEM 

laboratorijų panaudojimas 

chemijos ir biologijos 

pamokose“. 

2017-09 - 21  Būrelio nariai 

Dž.Gaigalienė 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

2. 

Metodinio būrelio 

pasitarimas ,,Erasmus+ 

projekte „Geras mokymas 

paždina mokymąsi“ sukurtų 

ir nufilmuotų pamokų 

peržiūra ir aptarimas“. 

Protų mūšio „Gamtos 

labirintai“ nuostatų 

rengimas. 

2017 m. lapkričio 

mėn. 

Dž. Gaigalienė 

R. Kučinskienė  

O. Radzvilavičienė 

 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

3.  

Metodinio būrelio 

pasitarimas. ,,eTwinning 

projekto ,,Ką kalba medžiai“ 

veiklų pristatymas“. 

2018 m. sausio 

mėn. 

Dž. Gaigalienė 

J. Jurkevičienė 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 



4. Išvyka į Žuvinto rezervatą 
2018 m. birželio 1 

savaitė 
Dž. Gaigalienė,  

Rita Kišonienė 
 

5. 

Aktyvus dalyvavimas  

respublikinės  chemijos 

mokytojų asociacijos darbe 

ir renginiuose. 

2017- 2018 m. m. 
J.Jurkevičienė 

Būrelio nariai 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

6. 

Dalyvavimas rajoninė 

mokytojų metodinių darbų 

parodoje 

2018 m. kovas Būrelio nariai 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Kvalifikacijos tobulinimas 

7.  

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas pagal individualius 

planus ir poreikius bei 

mokyklų prioritetus. 

Visus mokslo metus Būrelio nariai  

Projektinė veikla, olimpiadų, konkursų organizavimas 

8. 

Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiados rajoninis etapas 

2018 m. sausio 19 

d. 

Dž. Gaigalienė 

D. Skučienė 

Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

9. 
Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados rajoninis etapas  

2018 m. sausio 12 

d. 

Rasa Kučinskienė Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

10. 

Respublikinė  konferencija 

,,Atgal į gamtą“ 

2018 m. gegužės 

mėn. 

Rasa Kučinskienė Nemuno kilpų 

regioninis 

parkas 

11. 

Mokinių rengimas 

respublikiniam      

projektinių darbų konkursui  

„Projekto metodas 

pamokoje“ 

2018 m. balandžio 

mėn. 

Būrelio nariai 

Skriaudžių 

pagrindinė 

mokykla 

12. 

Biologijos - chemijos 

konkursas  (protų mūšis) 8 

klasių mokiniams ,,Gamtos 

labirintai“ 

2018 m. balandžio 

mėn. Dž. Gaigalienė,  

R. Kučinskienė 

„Žiburio“ 

gimnazija 

  

 

Metodinio būrelio pirmininkė Džiuginta Gaigalienė, el. p. gdziuginta@inbox.lt 


