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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2019–2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas technologijų pamokose. 

Uždaviniai: 

- skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant vadovais ir 

baigiant mokiniais; 

- laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; 

- mokyti mokytis taikant įvairias strategijas; 

- organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju; 

- išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą.  

 

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: 

- dėl metodinio būrelio 2018–

2019 m. m. veiklos 

ataskaitos; 

- dėl metodinio būrelio darbo 

planavimas 2019–2020 m. m. 

2019 m. rugsėjo 17 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 

2. Metodinė išvyka į Telšius  

„Edukacinių erdvių paieška“. 

2019 m. spalio 17 d. R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 

3. Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl technologijų olimpiados 

nuostatų, organizavimo 

tvarkos, vertinimo kriterijų;                                                                                                                                                                                                                                                                

- dėl gerosios patirties 

sklaidos. 

2019 m. lapkričio 19 d. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba  

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 

 

4. Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos technologijų vyr. 

mokytojos Dainos 

2019 m. gruodis D. Kundrotienė 

D. Damijonaitytė 

 



Kundrotienės atviros 

technologijų pamokos 

stebėjimas ir aptarimas.  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Rajoninė technologijų 

olimpiada 

Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

 - dėl gerosios patirties 

sklaidos. 

2020 m. iki vasario 26 d. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

R. Uleckienė 

D.  Damijonaitytė 
 

2. Lietuvos mokinių 

technologijų olimpiada.  

Vieta ir laikas bus 

patikslintas 

D.  Damijonaitytė  

3. Dailės ir technologijų 

pleneras.  

2020 m. birželis  

Jiezno gimnazija 

 

N. Bisikirskienė 

A.  Jusienė 

D. Damijonaitytė 

 

4. Dailės kūrybinių darbų 

konkursas „Mano 

mokyklos kalendorius“. 

2020 m. vasario 7 d. 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

 

D. Dragūnienė 

D. Damijonaitytė 
 

5. Festivalis „Mada ir 

menas“. 

2020 m. birželio 9 d. 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centras 

I. Rasimavičienė 

D. Damijonaitytė 
 

6. Mokinių lietuvių liaudies 

kūrybos konkursas 

„Sidabro vainikėlis“. 

Atranką į regioninį 

konkursą vykdoma 

technologijų olimpiados 

metu. 

2020 m. kovas 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnyba  

R. Uleckienė 

D. Damijonaitytė 
 

7. Rajoninė kūrybinių darbų 

paroda- konkursas „Žemei 

reikia draugų. Saugokime 

Žemę – vartokime plastiką 

atsakingai“. 

2020 m. kovo 20 d. Prienų 

r. Balbieriškio pagrindinė 

mokykla  

D.  Kundrotienė 

L. Guobienė 

D. Damijonaitytė 

 

8. Išvyka į mokslinę-praktinę 

konferenciją. 

Data ir vieta bus 

patikslinta 

Technologijų 

mokytojai 
 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Rasa Uleckienė, el. p. rasa.asar@gmail.com 

    


