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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2020–2021 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: ugdyti tikybos ir etikos mokytojų profesines kompetencijas bei telkti mokytojus 

dalykinei ir metodinei veiklai. 

1 uždavinys: siekti mokytojų metodinio ir dalykinio bendradarbiavimo. 

2 uždavinys: skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine 

patirtimi, siekiant ugdymo kokybės. 

3 uždavinys: organizuoti mokiniams renginius. 

 

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: 

- metodinio būrelio 2019–

2020 m. m. veiklos 

2020-10-13 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Danguolė 

Damijonaitytė  

Daiva Žuvaitienė 

 



ataskaita; 

- metodinio būrelio 2020–

2021 m. m veiklos plano 

sudarymas. 

2. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

 

2020–2021 m. m. Metodinio būrelio 

nariai 
 

3. Informacinis renginys apie 

ugdymo turinio atnaujinimą 

(UTA). 

Data, vieta bus 

patikslinta 

D. Damijonaitytė 

 
 

4. Metodinė diena „Integruotos 

pamokos nuotoliniu būdu". 

 Data, vieta bus 

patikslinta 

D. Žuvaitienė 

D. Damijonaitytė 
 

5. Metodinė diena 

„Darbo metodai ir ugdymo 

aplinkų klasėje kūrimas, 

dirbant su specialių poreikių 

turinčiais vaikais“ 

Data, vieta bus 

patikslinta 

D. Žuvaitienė 

D. Damijonaitytė 
 

6. Dalyvavimas metodinių 

darbų parodoje.  

 

 

2020–2021 m. m. Metodinio būrelio 

nariai 
 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Tekstų religine tematika 

meninio skaitymo šventė 

„Kelias, tiesa ir gyvenimas“ 

2021 m. vasario 

mėn.  
Balbieriškio 

Rožinio Švč. 

Mergelės Marijos 

bažnyčia 

bažnyčioje.  

Reda Valančienė,  

Danguolė 

Damijonaitytė 

 

2. Tolerancijos dienos akcijos 

mokyklose  

  

2020-11-16   

Prienų r. sav. 

mokyklos  

Dorinio ugdymo 

(etikos) mokytojai 
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