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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

DAILĖS METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2021–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAI 

1. Prioritetas. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo  

turinį. Prioriteto kryptis: 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.  Prioriteto kryptis: 

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis: 

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Tobulinti mokytojų profesinį meistriškumą. 

1 uždavinys. Tobulinti žinias ir įgūdžius taikant hibridinio mokymo būdą.  

2 uždavinys. Dalintis gerąja darbo patirtimi. 

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. 

 

 

 

Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. būrelio 

veiklos ataskaitos; 

- dėl 2021–2022 m. m. veiklos 

planavimo; 

aktualijų pristatymas ir 

aptarimas“; 

2021 m. spalio 6 d. 

 

 

I. Rasimavičienė 

D. Damijonaitytė 

 

 



-„atnaujinamų bendrųjų 

programų įgyvendinimo 

rekomendacijų panaudojimo 

galimybės 2021/22 m. m. 

Dailė“. 

2. Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl dailės olimpiados 

nuostatų aptarimo; 

- dėl dalyvavimo  nuotoliniu 

būdu dailės olimpiados 

respublikiniame etape patirties 

pristatymo (Ilona 

Rasimavičienė);  

Gruodžio mėn. 

 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

 

3. 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos ir kitų 

kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigų organizuojamuose 

seminaruose. 

2021–2022 m. m. 

 

 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

 

 

 

4. 

 

 

Mokinių kūrybinių darbų 

parodų rengimas mokyklose, 

kitose erdvėse ir informacijos 

sklaida. 

2021–2022 m. m. 

 

 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

 

6. Metodinė diena „Hibridinė 

dailės pamoka“ 

2021 m. spalio-

lapkričio mėn. 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

 

7.  Metodinė išvyka į Radviliškį, 

Šeduvos gimnaziją. 

2022 m. pavasaris D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys Pastabos  

1. Rajoninė anglų kalbos ir 

dailės tarpdalykinių 

projektinių darbų paroda - 

konkursas „Tas neįtikėtinas 

ruduo“ / „That incedible 

autumn“    

2021 m. lapkričio 

mėn. 30 dieną 

 Nuotoliniu būdu 

S. Starkus 

D. Damijonaitytė 

 



2. 28-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiados rajoninis 

etapas 

Iki 2022 m.  

vasario 28 d.  

Vieta ir forma pagal 

situaciją 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

 

3. 28-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada 

respublikinis etapas 

2022 m.  

balandžio 8 d. 

Kėdainių profesinio 

rengimo centras arba 

nuotoliniu būdu 

D. Damijonaitytė  

4. Kūrybinių darbų konkursas 

„Mano mokyklos 

kalendorius“. 

2022 m. kovo 22 

diena 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

 

5. Respublikinė mokinių meno 

darbų paroda-konkursas 

„Žiemos improvizacija“ 

2022 m. vasario mėn. 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

A. Deltuvienė 

D. Damijonaitytė 

 

6. Festivalis – konkursas 

„Menas ir mada“ 8–12 kl. 

mokiniams. 

2022 m. birželio mėn. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

I. Rasimavičienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

_________________________ 


