
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS 

2017–2018 M. M.  

VEIKLOS PPLANAS 

 

MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS TIKSLAS 

 

 Gerinti ir tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą. 

 

UŽDAVINIAI 

 

 Organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimus. 

 Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą. 

 

 

 

METODINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 Orientuoti ugdymo turinį į muzikinių kompetencijų ugdymą. 

 Dalintis gerąja patirtimi. 

 Organizuoti renginius, siekiant tenkinti mokinių saviraiškos ir kūrybiškumo poreikius. 

 

METODINĖS VEIKLOS PRIORITETAS 

 Dalintis gerąją patirtimi, siekiant geresnės ugdymo kokybės ir mokinių saviraiškos ir 

kūrybiškumo poreikių tenkinimo. 

 

VEIKLOS PLANAS  2017-2018 M. M. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingi 

asmenys 

 

I. 

 

METODINIO BŪRELIO PASITARIMAI, IŠVYKOS, GEROSIOS PATIRTIES 

SKLAIDA 

1. Metodinis pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

- dėl 2016/17 m. m. būrelio 

veiklos ataskaitos; 

-dėl 2014/15 m. m. veiklos 

planavimo; 

2017 m. rugsėjo 

mėn.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Ruočkienė 

 

2. Metodinis pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

-dėl rajoninių renginių  

2017 m. lapkričio 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Ruočkienė 



3.  Dalyvavimas mokytojų 

metodinių darbų parodoje 

„Skaitymo strategijų 

taikymas mokinio 

individualiai pažangai 

gerinti“ 

2018 m. vasario 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Muzikos 

mokytojai 

4. 

 

Metodinis pasitarimas: 

Darbotvarkė: 

-metodinių darbų  parodos 

aptarimas; 

-gerosios patirties sklaida. 

2018 m. kovo mėn. Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R Ruočkienė 

5. Metodinė išvyka į Vilnių. 

LRT vaikų choro repeticijos 

stebėjimas ir aptarimas 

2018 m. gegužės 

mėn. 

Vilnius R Ruočkienė 

6. Gerosios patirties sklaida 

„Netradicinių erdvių ir 

kūrybinių laboratorijų 

panaudojimas ugdymui“ 

2018 m. birželio 

mėn. 

Vieta bus patikslinta 

vėliau 

R. Ruočkienė 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

7. Metodinio būrelio išvyka  

į konferenciją Panevėžio 

Vilties progimnazijoje. 

2017 m. spalio mėn.  R. Ruočkienė 

8. Seminaras „Neformalaus 

ugdymo metodų naudojimas 

muzikos pamokų ugdymo 

turinio tobulinimui“, lektorė 

Danguolė Beinarytė 

2017 m. lapkričio 

mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

R. Ruočkienė 

 

9. Prienų r. Mokyklų 

metodinės tarybos 

konferencija  

 2018 m. balandžio 

mėn.  

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

III. 

 

RAJONINIŲ RENGINIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS 

 

10. Rajoninis instrumentinės 

muzikos festivalis 

„Pasidirbau aš dūdelę“ 

2018 m. vasario 

mėn. 

 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

S. Kondrotas 

11. Lietuvos vaikų ir moksleivių 

konkursas „Dainų dainelė 

2018“ rajoninis turas. 

2018 m. sausio mėn. Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

R. Ruočkienė 



12. Respublikinio liaudies 

muzikos konkurso 

„Tramtatulis“ rajoninis 

turas.  

2018 m. kovo mėn.  Prienų Kultūros ir 

laisvalaikio centras 

Muzikos 

mokytojai 

13. Respublikinės moksleivių 

folklorinių šokių varžytuvės 

„Patrepsynė“ 

 2018 m. vasario-

kovo mėn.  

Veiverių KLC  Veiverių KLC 

14. Festivalis „Langas į dainą“ 2018 m. balandžio 

mėn. 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

R.Ruočkienė 

L.Suchorukovi

enė 

15. Respublikinis konkursas 

„Giesmių giesmelė“ 

 

2018 m. balandžio 

mėn. 

Kauno švietimo 

centras 

Muzikos 

mokytojai 

 

 

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Roma Ruočkienė, el. p. ruochkute@gmail.com 


