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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2018–2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis gamtos mokslus kompetencijos stiprinimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Ugdyti pedagogų gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne tik rezultatą, siekiant 

geresnės ugdymo kokybės. 

 

Uždaviniai: 

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

seminaruose, konferencijose teikiant prioritetą tematikai apie mokymosi kompetencijų tobulinimą, 

taikant įvairias strategijas. 

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

patirtimi. 

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

motyvuojančius juos tapti atsakingais už savo mokymąsi. 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Būrelio veiklos ataskaita už 

2018–2019 m. m. 

Būrelio veiklos plano 2019–

2020 m. m. sudarymas.  

 

2019-09-23, 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Dž. Gaigalienė, 

būrelio nariai 
 

2. 
Metodinė išvyka į Trakų 

Vytauto Didžiojo gimnaziją. 

2019 m. lapkričio 

mėn. 

Dž. Gaigalienė,  

D. Bartkienė 
 

3. 

Aktyvus dalyvavimas  

respublikinės  chemijos ir 

biologijos mokytojų 

asociacijų darbe ir 

renginiuose. 

2019–2020 m. m., 

pagal asociacijų 

renginių planus 

Būrelio nariai  

4. 

Naujai gautų gamtos mokslų 

priemonių naudojimas 

ugdyme 

2020 m. sausio 

mėn., 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Dž. Gaigalienė  



5. 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas pagal individualius 

planus ir poreikius bei 

mokyklų prioritetus bei 

pasidalijimas informacija po 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių. 

2019–2020 m. m. Būrelio nariai  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

6. 

Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiados rajoninis etapas 

2020 m. sausio 10 

d., Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

Dž. Gaigalienė 

 

7. 

Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiados rajoninis etapas  

2020 m. sausio 24 

d., Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

R. Kučinskienė 

 

8. 

Respublikinė  konferencija 

,,Atgal į gamtą“ 

2020 m. gegužės 14 

d., Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

R. Kučinskienė 

 

9. 

Mokinių rengimas 

respublikiniam   projektinių 

darbų konkursui  „Projekto 

metodas pamokoje“ 

2019 m. balandžio 

mėn. Skriaudžių 

pagrindinė mokykla 
Būrelio nariai  

10. 

Biologijos - chemijos 

konkursas  (protų mūšis) 7–

8 klasių mokiniams „Gamtos 

labirintai“ 

2020 m. balandžio 

mėn. Prienų 

„Žiburio“ gimnazija 

Dž. Gaigalienė,  

R. Kučinskienė 
 

 

Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

chemijos mokytoja metodininkė Džiuginta Gaigalienė. 


