
                                                                                                 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

Metodinės veiklos kryptys 

 Bibliotekininko kompetencijos plėtojimas. 

 Optimalus mokyklų bibliotekų darbo organizavimas. 

 

Metodinės veiklos prioritetas 

 Bibliotekininko veiklos tobulinimas gerinant ugdymo procesą. 

 

Metodinės veiklos tikslas 

 Siekti bibliotekininkų profesinės kompetencijos augimo ir ugdymo proceso veiksmingumo 

užtikrinimo. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai 

 Gerinti  mokyklų bibliotekininkų bendradarbiavimą. 

 Dalintis gerąja patirtimi, skleisti metodines naujoves. 

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m.  

Eil. 

Nr. 

Data Veiklos turinys Atsakingas Numatomi rezultatai 

1.  2017 m. 

rugsėjo 

mėn. 

2016–2017 m. m. veiklos 

ataskaitos aptarimas, 2017–2018 

m. m. veiklos plano sudarymas  

Virginija Zujienė, 

Danguolė 

Damijonaitytė, 

Birutė 

Klimčauskienė 

Ataskaitos aptarimas. 

Išrinkti naują 

metodinio būrelio 

pirmininką ir 

sekretorių. Sudaryti 

2017–2018 m. m. 

veiklos planą.  

2.  2017 m. 

spalio 

mėn.  

Spalis – Lietuvos mokyklų 

bibliotekų mėnuo. Renginių 

organizavimas mokyklose tema 

,,Mokau ir mokausi su biblioteka“ 

Mokyklų 

bibliotekininkai  

Mokyklų bibliotekose 

suorganizuoti 

renginiai, įvairios 

veiklos, diskusijos 

nurodyta tema.  

3.  2017 m.  

lapkričio  

mėn. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

2017  „Salos“ 

Mokyklų 

bibliotekininkai  

Mokyklų bibliotekose 

suorganizuoti 

renginiai, įvairios 

veiklos, diskusijos 

nurodyta tema. 

4.  2017 m. 

gruodžio 

mėn.  

Metodinio būrelio susirinkimas: 

-dalijimasis gerąja patirtimi tema 

„Skaitymo skatinimo formų 

įvairovė“; 

- Agnės Mitrulevičienės 

pranešimas ,,Kūrybingo skaitytojo 

ugdymas“.  

Danguolė 

Damijonaitytė, 

Virginija Zujienė, 

Agnė Mitrulevičienė 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi. Veiklos 

įvairovė, naujos 

formos. 

 



5.  2018 m. 

sausio 

mėn. 

 

Renginiai mokyklose: 100 

reikšmingiausių knygų 

pristatymas, parodos ir autorių 

pristatymai, sukakčių minėjimai ir 

kt. renginiai 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Mokyklų bibliotekose 

suorganizuoti 

renginiai, įvairios 

veiklos, diskusijos, 

parodos. Renginiai 

viešinami rajoninėje 

ir respublikinėje 

spaudoje.  

6.  2018 m. 

vasario 

mėn.  

Metų knygos rinkimai  

2017 m. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Skatinti  mokyklų 

bendruomenės narius 

domėtis šiuolaikine 

lietuvių literatūra, 

kelti mūsų 

visuomenėje 

skaitymo prestižą. 

Pristatyti geriausius 

praeitais metais 

išleistus lietuvių 

literatūros kūrinius 

trijose - vaikų, 

paauglių ir 

suaugusiųjų - knygų 

kategorijose. 

7.  2018 m. 

kovo mėn.  

Metodinė išvyka į Trakų 

gimnazijos biblioteką ir Užutrakio 

dvarą. 

Danguolė 

Damijonaitytė, 

Virginija Zujienė, 

Agnė Mitrulevičienė 

Diskusijos apie  

mokyklos bibliotekų 

aktualijas ir 

problemas.  

Dalijimasis savo 

darbo patirtimi, 

projektine veikla, 

metodinės veiklos 

gerąja patirtimi. 

8.  2018 m. 

balandžio 

mėn.         

„Skaitytojų ringas 2018“ , skirtas 

Nacionalinei bibliotekų savaitei. 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Mokyklų bibliotekose 

suorganizuoti 

renginiai, įvairios 

veiklos, diskusijos 

nurodyta tema. 

Išrinkti geriausi 

skaitytojai.  

9.  2018 m.  

gegužės 

mėn.  

Metodinio būrelio susirinkimas. 

Aptariamos veiklos gairės. 

Naujausia profesinė informacija iš 

seminarų, konferencijų ir kt.  

Danguolė 

Damijonaitytė, 

Virginija Zujienė, 

Agnė Mitrulevičienė 

Numatomos veiklos 

gairės. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Agnė Mitrulevičienė, el. p. agnieska1982@gmail.com                                      

 


