
 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

DORINIO UGDYMO  MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 
 

Metodinės veiklos kryptys 

 
 Skatinti rajono tikybos ir etikos mokytojų bendradarbiavimą,  

 Aptarti ugdymo proceso metodus,  dalintis metodine – praktine patirtimi. 

 

Metodinės veiklos prioritetai 

 
 Tikybos ir etikos ugdymo programų įgyvendinimas, siekiant pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo srityje. 

 Dalinimasis gerąja patirtimi, pedagogų bendradarbiavimas. 

 

 

 Metodinės veiklos tikslai ir uždaviniai 

 

 Tikslas – ugdyti tikybos ir etikos mokytojų bendrąsias kompetencijas bei telkti mokytojus 

dalykinei ir metodinei veiklai.  

 

 Uždaviniai: 

1. Sieksime mokytojų metodinio ir dalykinio bendradarbiavimo. 

2. Skleisime pedagogines ir metodines naujoves, dalysimės gerąja pedagogine patirtimi, 

skatinsime ją. 

 

 
Veiklos planas 2017–2018 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data/Laikas Vieta Atsakingas asmuo 

Metodinio būrelio pasitarimai 

1. Dorinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas: 

Jūratės Liubamirskaitės 

pranešimas „2016–2017 

m. m. metodinės veiklos 

ataskaita“ ir metodinės 

grupės veiklos plano 

sudarymas 2017–2018 

m. m. bei sekretorės 

rinkimai 

2017-09-14  

14 val. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

Virginija Zujienė  

Danguolė Damijonaitytė 

Jūratė Liubamirskaitė 

 

2. Metodinė išvyka į 

Kaišiadoris 

2018 m. 

birželio mėn. 

Kaišiadorys 

 

 

D. Damijonaitytė 

J. Liubamirskaitė 

R.Valančienė 



Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Dalyvavimas 

seminaruose  

Per mokslo 

metus 

 Visi dorinio ugdymo 

mokytojai 

Gerosios patirties sklaida, atviros pamokos 

1. Diskusija – gerosios 

patirties sklaida 

„Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas dorinio 

ugdymo pamokose“. 

2017-10-30 

 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

J. Liubamirskaitė 

R. Valančienė 

 

2. Atvira pamoka – 

paskaita Prienų 

„Žiburio“ gimnazijos I– 

IV klasių mokiniams ir 

mokytojams „Ar esu 

sveikas kūnu ir dvasia?“ 

2017-11-07 

(data gali 

keistis) 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

J. Liubamirskaitė,  

Kun. K. Dvareckas 

 

3. Atvira advento pamoka 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos I– IV kl. 

mokiniams ir 

mokytojams „Sūnaus 

sugrįžimas.”  

2017-11-30 

(data gali 

keistis) 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

J. Liubamirskaitė 

Renginiai, akcijos 

1. Tolerancijos dienos 

akcijos mokyklose 

 

2017-11-16  

 

Prienų r. sav. 

mokyklos 

 

Dorinio ugdymo (etikos) 

mokytojai 

 

2.  Tradicinė Advento 

popietė dorinio ugdymo 

mokytojams  

 

2017 m. 

gruodžio mėn. 

 

Prienų Kristaus 

Apsireiškimo 

parapijos namai 

J. Liubamirskaitė 

E. Striaušienė 

L. Skurdelienė 

3.  Mokyklos renginių 

organizavimas / 

vedimas 

Per visus 

mokslo metus  

Prienų r. sav. 

mokyklos 

 

Visi dorinio ugdymo 

mokytojai 

Konkursai mokiniams 

1. Viktorina – konkursas 

mokiniams, skirta 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui  

„Aš – Lietuvos pilietis“ 

2017 m. kovo  

mėn. 

 

Prienų r. 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

Reda Valančienė 

Janina Joneliūnienė  

2. Kalėdinio atviruko 

konkursas 1 – 4 kl. 

mokiniams 

http://www.vkpkc.lt/nau

jienos/?event_id=336#n

aujiena 

2017 m. 

rugsėjis-gruodis 

Prienų r. sav. 

mokyklos 

Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centras, 

tikybos mokytojai 

3. Arkivyskupo Teofiliaus 

Matulionio metams 

Lietuvoje paminėti 

skirtame esė konkurse 

„Laisvė ir auka“ 9-12 

2018 m. 

balandis - 

lapkritis 

Prienų r. sav. 

mokyklos 

Vilkaviškio vyskupijos 

Katechetikos centras, 

tikybos mokytojai 

http://www.vkpkc.lt/naujienos/?event_id=336#naujiena
http://www.vkpkc.lt/naujienos/?event_id=336#naujiena
http://www.vkpkc.lt/naujienos/?event_id=336#naujiena


kl. mokiniams 

http://www.vkpkc.lt/file

s/files/es%C4%97_9-

12_kl_konkurso_nuosta

tai.pdf 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Jūratė Liubamirskaitė, el. p. mjotauta@gmail.com              
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