
                                                                                                       

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

DAILĖS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

 

Metodinės veiklos prioritetas 

 

Individualios mokinių pažangos ir kūrybiškumo skatinimas dailės pamokoje. 

 

Metodinės veiklos tikslas 

 

Aktyvinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai 

 

1. Organizuoti metodinius mokytojų užsiėmimas bei kūrybinės veiklos renginius. 

2. Vykdyti mokytojų gerosios patirties sklaidą, keistis informacija su įvairiomis švietimo 

institucijomis bei organizacijomis. 

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data/Laikas Vieta Atsakingas asmuo 

Metodinio būrelio pasitarimai 

1. Dailės mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2016–2017 m. m. 

būrelio veiklos 

ataskaitos;  

- dėl 2017–2018 m. m. 

veiklos planavimo. 

2017-09-21  

14.30 val. 

Prienų 

„Žiburio“ 

gimnazija 

 

I. Rasimavičienė 

D. Damijonaitytė 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

2. Dalyvavimas Prienų 

švietimo pagalbos 

tarnybos ir kitų 

kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose. 

Pagal poreikį Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įstaigos  

Dailės mokytojai 

 

 

Gerosios patirties sklaida, atviros pamokos 

3. Mokinių kūrybinių 

darbų parodų rengimas 

mokyklose ir 

informacijos sklaida 

2017–2018 m. m.  Rajono mokyklos Dailės mokytojai, 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

4. Dalyvavimas mokytojų 

metodinių darbų 

parodoje 

2018 m. kovo 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Dailės mokytojai 

5. Metodinė išvyka 

(Alytaus dailiųjų amatų 

mokykla) 

 

2018 m. balandžio 

mėn. 

Alytaus dailiųjų 

amatų mokykla 

I. Rasimavičienė 



6. Apskritojo stalo 

diskusija „Dailės 

mokytojo taikomi 

metodai pamokoje, 

organizuojant mokinių 

vertinimą ir 

įsivertinimą“. 

2018 m. vasario 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

I. Rasimavičienė 

Projektinė veikla, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose 

 

7. 24-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiados (8–12 

kl.) rajoninis etapas 

Iki 2018 m. kovo 

5 d. 

Vieta bus 

patikslinta 

I. Rasimavičienė 

D. Damijonaitytė 

8. 24-oji Lietuvos mokinių 

dailės olimpiada(8–12 

kl.) respublikinis etapas 

2018 m.  

balandžio 26–27 

d. 

Trakų Vytauto 

Didžiojo 

gimnazija, 

Birutės g. 48, 

21114 Trakai 

Dalyviai 

registruojami iki 

2018 m. kovo 12 d. 

el. p. 

audrone.urbelionien

e@lmnsc.lt. 

Kūrybiniai darbai 

(namų darbas ir II 

etapo darbas) 

siunčiami iki 2017 

m. kovo 19 d. 

adresu 

LMNŠC, Meninio 

ir kultūrinio 

ugdymo skyriui, 

Žirmūnų g. 1B, 

LT-09101 Vilnius 

9. Dailės pleneras „Piešk, 

tapyk, atrask save“ 

2018 m. birželio 

mėn. 

Veiverių Tomo 

Žilinsko 

gimnazija 

S. Starkus 

D. Damijonaitytė 

10. Dailės kūrybinių darbų 

konkursas „Mano 

mokyklos kalendorius“ 

2018 m. sausio 

mėn. 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 

11. Dailės  darbų paroda -

konkursas „Žiemos 

improvizacijos“ 

2018 m. Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinė 

mokykla 

A. Deltuvienė 

D. Damijonaitytė 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė Ilona Rasimavičienė, el. p. ilonarasim@gmail.com 
 

 


