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BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

 

METODININKĖS GRAŽINOS BRAKNIENĖS KOORDINUOJAMŲ VEIKLŲ SRIČIŲ 

SĄRAŠAS: 

 

1.  Rajono metodiniai būreliai: 

1.1. Muzikos mokytojų; 

1.2. Dailės mokytojų; 

1.3. Chemijos – biologijos mokytojų; 

1.4. Fizikos mokytojų; 

1.5. Geografijos mokytojų;  

1.6. Informacinių technologijų mokytojų; 

1.7. Kūno kultūros mokytojų; 

1.8. Mokyklų bibliotekininkų. 

1.9. Dorinio ugdymo: 

1.10. Tikybos mokytojų; 

1.11. Etikos mokytojų 

1.12. Pagalbos mokiniui specialistų. 

 

2. Koordinuojamos kvalifikacijos tobulinimo veiklos sritys: 
2.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai pagal koordinuojamas metodinės veiklos sritis 

(seminarai, edukacinės išvykos – seminarai, paskaitos, konferencijos, kursai ir kt.) – organizavimas, 

koordinavimas, dokumentacijos tvarkymas ir ataskaitų rengimas, anketavimas, tyrimai ir analizės,  

kvalifikacijos tobulinimo programų registravimas AIKOS sistemoje. 

2.2. Metodinė veikla pagal koordinuojamas metodinės veiklos sritis ir kitas 

kvalifikacijos tobulinimo formas (organizavimas, koordinavimas, konsultavimas, veiklos programų 

ir ataskaitų apibendrinimas). 

2.3. Projektinė veikla. 

2.4. Edukacinės patirties banko kaupimas pagal koordinuojamas metodinės veiklos sritis 

ir bendras duomenų sisteminimas, viešinimas (patirties apibendrinamieji leidiniai, CD, vaizdo ir 

garso medžiaga, seminarų padalomoji medžiaga, straipsniai spaudoje, pranešimai). 

2.5. Bibliotekos fondo tvarkymas naudojant duomenų bazę MOBIS (Mokyklų 

bibliotekų informacinė sistema). 

2.6. Nuotolinių kompiuterinių raštingumo kursų organizavimas, koordinavimas. 

2.7. Korupcijos prevencijos programos vykdymas. 

 

                3. Olimpiadų ir konkursų organizavimas                 
              3.1. Dalykinių olimpiadų ir konkursų grafikų sudarymas. 

                3.2. Dalykinių olimpiadų ir konkursų darbo grupių sudarymas užduotims parengti. 

     3.3. Dalykinių olimpiadų ir konkursų darbų vertinimo  komisijų sudarymas ir jų veiklų 

organizavimas . 

3.4. Dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių  apdovanojai. 

                3.5. Informacijos ir ataskaitų parengimas ir pateikimas ( tinklapiui, mokykloms, 

savivaldybės administracijos švietimo skyriui) 



               3.6. Dalykinių olimpiadų nugalėtojų apdovanojimas ir šventės organizavimas. 

 3.7.  Teisinių žinių „Temidė“, šviesoforo, „Sveikuolių sveikuoliai“, Panevėžio krašto   

matematikos   konkursas, pradinių klasių mokinių, epistolinio rašinio,  jaunųjų filologų meninio 

skaitymo ir kt. konkursai.  

 3.8.  Pradinių klasių mokinių olimpiados ir konkursai ( nacionalinis mokinių 

raštingumo  konkursas „Mažasis diktantas” , dailyraščio konkursas „Rašom”, meninio skaitymo 

konkursas). 

              3.9. Kitų Tarnybos direktoriaus nurodytų veiklų atlikimas. 
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