
PATVIRTINTA 

Prienų švietimo pagalbos  

tarnybos direktoriaus 

2021 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V1-71 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MUZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2020–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

1. Prioritetas. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo  turinį. 

Prioriteto kryptis: 

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Ugdyti pedagogų gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą, siekiant 

geresnės ugdymo kokybės. 

 

Uždaviniai:  

1. Telkti Prienų rajono muzikos mokytojus, skatinti dalintis metodine-praktine patirtimi. 

2. Tobulinti metodinio būrelio narių  kvalifikaciją dalyvaujant rajone ir šalyje organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose teikiant prioritetą tematikai apie mokymosi mokytis kompetencijų 

tobulinimą, taikant įvairias mokymosi strategijas. 

3. Organizuoti renginius mokiniams, motyvuojančius juos tapti atsakingais už savo mokymąsi. 

 

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.  

Muzikos mokytojų 

metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. 

būrelio veiklos ataskaitos; 

- dėl 2021–2022 m. m. 

veiklos planavimo; 

- informacija iš nuotolinio 

renginio „Atnaujinamų 

bendrųjų programų 

įgyvendinimo 

rekomendacijų panaudojimo 

galimybės 2021/22 m. m. 

2021 m. spalio 11 d. 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

Vilma Pučkienė  



Muzika“. 

2. 

Muzikos mokytojų 

pasidalijimas patirtimi: 

mokiniams patrauklių 

mokymo metodų, priemonių 

paieška ir atradimai 

(muzikiniai vamzdžiai ir kt.) 

2022 m. kovo mėn.  

Vilma Pučkienė, 

Roma Ruočkienė 
 

3. 
Atvira Vilmos Pučkienės 

muzikos pamoka 

2022 m. balandžio 

mėn. 
Vilma Pučkienė  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Pradinių klasių mokinių 

instrumentinės muzikos 

festivalis „Pasidirbau aš 

dūdelę“ 

2022 m. kovo 4 d. 

Balbieriškio 

pagrindinė mokykla 

Saulius Kondrotas 

 

2. 
Vaikų ir moksleivių TV 

konkursas „Dainų dainelė“ 

2022 m. sausio 11 d.  

Prienų meno mokykla 

Oksana 

Radzvilavičienė 
 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė                                 _________________  Vilma Pučkienė 

           (parašas)                 (vardas, pavardė)

  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

Virginija Zujienė 
(vardas, pavardė) 


