
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

 VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

 

Metodinės veiklos prioritetas 

 

Mokytojų bendradarbiavimas, skatinant mokinių domėjimąsi technologijų dalyku, gerinanti 

 ugdymo kokybę, skaitymo gebėjimų ugdymas. 

 

Metodinės veiklos kryptys 

 

1. Vienyti rajono technologijų mokytojus. 

2. Organizuoti dalykinius seminarus, plėsti mokytojų akiratį. 

3. Dalintis pedagogine, dalykine patirtimi. 

4. Skatinti  technologijų mokytojus kelti profesinę kvalifikaciją. 

 

Metodinės veiklos uždaviniai 

 

1. Mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos tenkinimas. 

2. Technologijų pamokų kokybės tobulinimas. 

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m.  

 

  

Metodinio būrelio veikla 

 

Vieta, laikas 

 

Atsakingas 

 

Metodinio 

būrelio 

pasitarimai, 

gerosios 

patirties 

sklaida. 

 

 - Technologijų mokytojų 

metodinio būrelio 2016 – 2017 

m. m. veiklos ataiskaita; 

 

-Technologijų metodinio 

būrelio darbo planavimas 

2017–2018 m. m. 

  

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

2017 m. rugsėjo 25 d. 

Lina Andriukevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

 

-Technologijų olimpiados 

organizavimas, vertinimo 

kriterijai; 

-Kiti aktualūs klausimai. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

2017 m. sausis  

Lina Andriukevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

 

Edukacinė metodinė išvyka į 

Stakliškių gimnaziją. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba, 

Stakliškių gimnazija 

2018 balandis (per 

pavasario atostogas). 

Lina Andriukevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

Neringos Bisikirskienės atvira 

technologijų pamokos 

stebėjimas ir aptarimas. 

Pranešimas  

 

2017 m. lapkričio mėn. Neringa Bisikirskienė 



Audronės Ramančuckienės 

atviros technologijų pamokos 

stebėjimas ir aptarimas  

2018 balandžio mėn. 

 

Audronė 

Ramančuckienė 

Renginių 

mokiniams 

organizavimas. 

Rajoninė technologijų 

olimpiada 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Technologijų mokytojai 

Dailės darbų paroda-konkursas 

„Žiemos improvizacijos“ 

Prienų „Revuonos“ 

pagrindinė mokykla 

2018 vasario mėn. 

Aušra Deltuvienė 

 

Mokinių lietuvių liaudies 

kūrybos konkursas „Sidabro 

vainikėlis“. Atranką į regioninį 

konkursą vykdyti technologijų 

olimpiados metu. 

2018 m. kovo mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

Lina Andriukevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

 

 

 

 Rajoninė kūrybinių darbų 

paroda „Žemei reikia draugų. 

Daikto gyvenimas iš naujo“ 

Prienų r. Balbieriškio 

pagrindinė mokykla  

2018 m. kovo mėn. 20 d. 

 

 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

Dalyvavimas kvalifikcijos 

tobulinimo renginiuose pagal 

asmeninius kvalifikacijos 

tobulinimo planus. 

Visus mokslo metus 

 

 

Technologijų mokytojai 

 

 

2017 m. išvyka į mokslinę – 

praktinę konferenciją 

„Technologijų idėjų mugė 

2017“. 

Vilnius, 2017 m. 

gruodžio 1 d. 

Lina Andriukevičienė 

Danguolė Damijonaitytė 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė Lina Andriukevičienė, el. p. linagsv@ gmail.com 

 

 


