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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

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

PRIORITETAS 

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, 

tobulinimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: ugdyti tikybos ir etikos mokytojų bendrąsias 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, įtraukiant skirtingų mokymosi poreikių turinčius 

mokinius. 

 

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 2020–

2021 m. m. veiklos 

ataskaita; 

- metodinio būrelio 

pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai; 

- metodinio būrelio 2021–

2022 m. m veiklos plano 

sudarymas. 

2021-09-29 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

Danguolė 

Damijonaitytė  

Daiva Žuvaitienė 

 

 

 

 

Reda Valančienė 

 

2. Dalyvavimas seminaruose ir 

kvalifikacijos kėlimas 

savišvietos būdu 

 

2021–2022 m. m. Visi dorinio 

ugdymo mokytojai 
 



3.  Atviros pamokos  2021–2022 m. m. 

pagal mokytojų 

pageidavimą ir 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos 

mėnesio renginių 

planą 

 

 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

 

4.  Dalyvavimas Prienų 

švietimo pagalbos tarnybos 

mokytojų konferencijoje 

2021–2022 m. m. Metodinio būrelio 

nariai 
 

5. Dorinio ugdymo (etikos, 

tikybos) BP aptarimas ir 

pasiruošimas darbui 

2022 m.  

Data bus patikslinta 

D. Damijonaitytė  

J. Tumosienė 

R. Valančienė 

 

6.  

 

 

 

Dorinio ugdymo mokytojų 

metodinio būrelio metodinė 

diena. Gerosios patirties 

pasidalijimas „Mano sėkmės 

istorijos, ugdant skirtingų 

ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius“ 

2022 m. 

Data ir vieta bus 

patikslinta 

  

D. Damijonaitytė 

R. Valančienė 

Visi dorinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Tolerancijos dienos akcijos 

mokyklose  

  

2021-11-16   

Prienų r. sav. 

mokyklos  

Dorinio ugdymo 

(etikos) mokytojai 

 

 

2. Tekstų religine tematika 

meninio skaitymo šventė 

„Kelias, tiesa ir gyvenimas“ 

2022-04 

Jiezno gimnazija 

Irena Skulsšienė 

Dalia Mazuronienė 
 

3. Respublikinis piešinių 

konkursas „Biblijos takais“ 

2021-10  

Nuotolinis 

Eglė Čaplinskienė  

 

___________________________ 


