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MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS METODINĖS GRUPĖS  

2018/2019 M.M. PLANUOJAMI RENGINIAI 

 

Muzikos vyr. mokytoja Božena Beliak 

Veikla Data 

1. Rugsėjo 1-osios šventė. 

2. Išvyka į Vilniaus miesto meno ir muzikos biblioteką. 

Rugsėjis  

      1. Mokytojų dienai skirtas koncertas.  

      2. Išvyka į Trakų meno mokyklos mokinių koncertą. 

Spalis  

1. Išvyka į Vilniaus operos ir baleto teatrą. 

2. Helouino šventė. 

3. Adventinė popietė. 

Lapkritis 

Gimnazijos Naujametinės šventė. Gruodis 

Išvyka į Trakų meno mokyklos mokinių koncertą. Sausis 

1. Gimnazijos 100-adienio šventė. 

2.  “Vasario 16-os” minėjimas gimnazijoje. 

Vasaris 

1. Gimnazijos „Kovo 8-ai“ dienai skirtas koncertas. 

2. Gimnazijos „Kovo 11-os“ minėjimas. 

3. „Kaziuko mugės“ organizavimas ir pravedimas. 

Kovas 

1. Išvyka į Trakų meno mokyklos mokinių koncertą. Balandis 

1. “Motinos dienai” skirtas koncertas. 

2. Gimnazijos paskutiniai skambučiai. 

3. Trakų rajono “Jaunųjų talentų” konkursas. 

4. Gimnazijos ikimokyklinių grupių, priešmokyklinės grupės 

ir 1-4 klasių mokinių koncertas “Vaikystės lašeliai”. 

5. Integruotas projektas „Versmės“ gimnazijos gimtadienis“. 

Gegužė 

Dalyvavimas integruotuose renginiuose, projektuose Per mokslo metus 

Dalyvavimas mokyklos ir rajono mokytojų metodinėje veikloje Per mokslo metus 

Dalykinės ir metodinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose ir seminaruose, savišvieta 

Per mokslo metus 

 

Kūno kultūros vyr. mokytojas Eduard Tučinskij 

Veikla Data 

Gimnazijos futbolo turnyras 8-12kl. (berniukai). 

 

Rugsėjis 

Gimnazijos sporto diena.  5-12kl.  

 

 

Spalis 

Trakų  rajono mokyklų žaidynių merginų, bei berniukų kvadrato 5-6 

kl. varžybos. 

 

 

 

 

Lapkritis 

Trakų  rajono mokyklų žaidynių merginų, bei berniukų smiginio 10-

12 kl. 

 

 

Gruodis 

 

 

 
Trakų  rajono mokyklų žaidynių merginų, bei berniukų “Drąsūs. 

Stiprūs.Vikrūs” varžybos. 5-6 kl. 

Lapkritis - Gruodis 

„Kaziuko mugės“ organizavimas ir pravedimas. Kovas 

Trakų  rajono mokyklų žaidynių merginų, bei berniukų lengvosios 

atletikos varžybos 7-9 kl. 

 

Balandis - Gegužė 

Turizmo diena-orientacinis žygis. 5-11 kl. 

 

Gegužė 
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Vaikų vasaros stovykla. 1-4 kl. Birželis 

Dalyvavimas integruotuose renginiuose, projektuose. Per mokslo metus 

Dalyvavimas mokyklos ir rajono mokytojų metodinėje veikloje. Per mokslo metus 

Dalykinės ir metodinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose ir seminaruose, savišvieta. 

Per mokslo metus 

 

Muzikos mokytoja metodininkė Irina Zaveckaja 

Veikla Data 

1. Mokytojų dienai skirtas koncertas gimnazijoje 

2. Dalyvavimas dideliame šventiniame koncerte, skirtame 

Tarptautinėi mokytojo dienos progai. Vilniuje, mokytojų 

namuose. 

Spalis 

Dalyvavimas Respublikiniame rusų kultūros festivalyje „LYRA“. 

 

Lapkritis 

Dalyvavimas Kalėdinėje popietėje “Gerumo spindulėliai” 

Lentvario parapijos namuose, bendradarbiaujant su Trakų rajono 

policijos komisariatu. 

Gruodis 

„Kaziuko mugės“ organizavimas ir pravedimas. Kovas 

Trakų rajono „Jaunųjų talentų“ konkursas. Gegužė 

1. Trakų miesto šventė 

2. Tautinių mažumų koncertas „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų 

namai“ Trakuose. 

Birželis 

Dalyvavimas integruotuose renginiuose, projektuose Per mokslo metus 

Dalyvavimas mokyklos ir rajono mokytojų metodinėje veikloje Per mokslo metus 

Dalykinės ir metodinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose ir seminaruose, savišvieta 

Per mokslo metus 

 

Technologijų mokytoja Darya Banushevich 

Veikla Data 

Edukacija gamtoje ir kitose netradicinėse aplinkose. Rugsėjis - Lapkritis 

Verslumo kompetencijos ugdymas kuriant. Kaziuko mugės 

organizavimo būdų ir metodų planavimas. 2019 m. vasaris 
Kovas 

Atvirų pamokų organizavimas.  Kovas - Balandis 

Gabiųjų mokinių meninės raiškos ir kūrybiškumo ugdymas i 

gerosios patirties sklaida skatinant mokinius dalyvauti 

konkursuose ir kituose renginiuose. 2018-2019 m.m. 

Per mokslo metus 

Dalyvavimas integruotuose renginiuose, projektuose Per mokslo metus 

Dalyvavimas mokyklos ir rajono mokytojų metodinėje veikloje Per mokslo metus 

Dalykinės ir metodinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose ir seminaruose, savišvieta 
Per mokslo metus 

 

 

Dailės mokytoja metodininkė Gerda Lukoševičiūtė 

Veikla Data 
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Projektas su II G. klasės moksleiviais „Modernioji dailė ir jos 

raiškų įvairovė moksleivių darbuose“; 
Kovas 

Pravesti atvirą integruotą pamoką su 6 klasės moksleiviais 

„Piešiame muziką“ 

 

Vasaris 

Ekskursija į Vilniaus miestą, Šiuolaikinio meno centrą (ŠMC) – I 

ir II G klasės. 

 

Balandis 

Dalyvavimas integruotuose renginiuose, projektuose Per mokslo metus 

Dalyvauti skelbiamuose piešinių konkursuose ir dailės 

olimpiadose. 

 

Per mokslo metus 

Dalyvavimas mokyklos ir rajono mokytojų metodinėje veikloje Per mokslo metus 

Dalykinės ir metodinės kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas 

kursuose ir seminaruose, savišvieta 
Per mokslo metus 

 


