
2018–2019 m. m. Panevėžio rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. ,,Idėjų mugė savam rate“ 2018-12-05, Berčiūnų 

pagrindinė mokykla  

Bus pristatytos mokytojų 

sukurtos ir išbandytos 

metodinės, praktinės 

priemonės, individualios 

mokinio pažangos skatinimo 

pavyzdžiai, stendiniai 

pranešimai 

A.Rutkauskas 

V. Kulbokas 

R.Jankevičienė 

 

2. Praktinė konferencija 

„Kūrybinės dirbtuvės 2019“ 

2019 m. balandis, 

Smilgių gimnazija 

Praktinių-projektinių darbų 

gamyba ir išbandymas 

E. Ručinskienė 

V. Salogubovas 

R.Jankevičienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Metodinis pasitarimas: 2017–

2018 m. m. veiklos aptarimas; 

ŠMM mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai, 

Panevėžio rajono savivaldybės 

švietimo ir PRŠC prioritetai 

2018 m. rugsėjis, Sudarytas 2018–2019 m. m. 

veiklos planas 

A.Rutkauskas 

R.Jankevičienė 

I.Čingienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

4. Edukacinis pažintinis 

seminaras 

II pusmetis, Rokiškis 

arba Utena 

Technologijų ir dailės dalykų 

pristatymas 

R. Jankevičienė 

A. Rutkauskas 

 

5. Susitikimas su skulptoriumi 

prof. Gediminu Karaliumi 

2019 m. pavasaris, 

Vadokliai 

2019 m. pavasaris R.Jankevičienė 

D.Dirsė 

A.Rutkauskas 

Rekomenduojama 

parengti ilgalaikę, 

dailės ir 

technologijų 

mokytojams 

skirtą programą 

6. Skulptūrų pleneras 2019 m. pavasaris 2019 m. pavasaris R.Jankevičienė  



Naujamiestis D.Dirsė 

A.Rutkauskas 

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

7. Technologijų olimpiada (I ir II 

etapas) 

2019 m. vasaris, 

Raguvos gimnazija 

7-8, 9-10, 11-12 kl. mokinių 

individulių darbų 

projektavimas, gamyba ir 

pristatymas. Nugalėtojų 

atranka respublikinei 

olimpiadai 

I.Čingienė 

A.Rutkauskas 

 

8. ,,Jaunasis meistrelis“, 

,,Kūrybos paukštė“ 

2019 m. balandis, 

Berčiūnų pagrindinė  

mokykla 

5-6 kl. mokinių individualių 

praktinių darbų konkursas, 

technologinių įgūdžių 

vertinimas 

I.Čingienė 

A.Rutkauskas 

 

9. Rūtos Grybienės darbų paroda 2018 m. lapkritis, 

Švietimo centras 

Dailės darbų paroda R. Grybienė 

R.Jankevičienė 

 

10. 5–12 klasių mokinių 

technologijų praktinių darbų 

paroda 

2019 m. birželis, 

Panevėžio rajono 

savivaldybė 

Konstrukcinių medžiagų, 

tekstilės programų darbų 

pristatymas 

Technologijų 

mokytojai 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                                                                                                                                    Algirdas Rutkauskas 

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja                                                                                                                                    Renata Jankevičienė 

 

Plano papildymas 

1. Bendrųjų programų 

atnaujinimo gairių svarstymas 

2018 m. sausio mėn. Pateikti siūlymai Bendrųjų 

programų atnaujinimo gairių 

projekto tobulinimui 

A.Rutkauskas 

A.Namavičienė 

R.Jankevičienė 

Mokyklose 

 

 


