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KAUNO MIESTO MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Tikslas – didinti mokyklos bibliotekos vaidmenį švietimo bendruomenėje. 

Uždaviniai: teikti informaciją ir idėjas, kurios svarbios sėkmingai veiklai vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje;  

atsižvelgiant į besikeičiančias mokyklos veiklos kryptis ir poreikius, bibliotekos politiką kurti taip, kad ji atspindėtų mokyklos etosą, tikslus ir siekius bei 

mokyklos realybę. 

Prioritetinės veiklos kryptys: dalyvavimas ugdymo veiklose,  

nuoseklus informavimas apie ugdymo priemones pagal atnaujintas ugdymo turinio programas, disleksijos sutrikimo žinomumo didinimas,  

bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis. 

Planuojamos veiklos: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklų pavadinimas 

 

Data Vieta Atsakingi asmenys 

1. Spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo. Veiklų tema 

,,Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“   

2022 m. spalio mėn. Mokyklų bibliotekos A. Spiridonovienė, 

V. Keidošienė, 

R. Drabavičiūtė 

2. Tarptautinė iniciatyva „Disleksijos pažinimo savaitė 2022“  2022-10-03–07 Mokyklų bibliotekos O. Kazakevičienė 

3. Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitė 2022 2022-10-24–28 Mokyklų bibliotekos O. Kazakevičienė 

4 Vadovėlių tausojimo apžiūra-konkursas 2022 m. spalio mėn. Mokyklų bibliotekos B. Babinskienė 

5. Informacijos sklaida apie mokymus mokyklų bibliotekininkams Visus metus El. p., kitos inform. 

priem. 

O. Kazakevičienė 

6. Konsultacijos „Atnaujintos skaitmeninės mokymo priemonės“ Visus metus El. p., kitos inform. 

priem. 

O. Kazakevičienė 

7. Konsultacijos „Atnaujinti vadovėliai“ (pagal atnaujintas bendrąsias 

programas) 

2022 m. lapkričio– 

2023 m. gegužės 

mėn. 

El. p., kitos inform. 

priem. 

O. Kazakevičienė 
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8. Mokyklų bibliotekų veiklų viešinimas Kauno regiono bibliotekų 

tinklaraštyje   

2022 m. lapkričio– 

2023 m. birželio 

mėn. 

Kauno regiono 

bibliotekų tinklaraštis 

R. Janušauskienė, 

V. Gerasimovienė 

9. Susitikimas su poetu, bardu, vertėju Aleksandru Ravve 2022 m. gruodžio 

mėn.  

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

V .Stepučinskienė, 

I. Valentukonienė 

10. Metinių statistinių ataskaitų pateikimas M. Mažvydo bibliotekai (per 

LIBIS bibliotekų statistikos modulį) 

2023 m. sausio 

mėn. 

El. p., kitos inform. 

priem. 

R. Balčiūnienė 

11. Metodinė valanda „KTU miestelio biblioteka – moderni erdvė 

mokytis“ 

2023 m. sausio 

mėn. 

Studentų g.48, Kaunas O. Kazakevičienė, 

KTU biblioteka 

12. Respublikinė metodinė-praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų 

skaitymo skatinimo konferencija ,,Knyga mūsų pasaulyje“  

2023 m. vasario 

mėn. 

Kauno Martyno 

Mažvydo 

progimnazija 

V. Gerasimovienė 

A. Pukinskienė 

I. Valentukonienė 

13. Lietuvių kalbos dienos 2023  2023 m. vasario – 

gegužės mėn. 

Mokyklų bibliotekos O. Kazakevičienė 

14. „700 eilučių laisvei“  

Metodinė diena 23-oje Vilniaus knygų mugėje 

2023 m. vasario 

mėn. 

Lietuvos parodų ir 

kongresų centras 

LITEXPO 

O. Kazakevičienė 

15. „Vienos seniausių savivaldybių viešųjų bibliotekų Lietuvoje duris 

atvėrus“: metodinė valanda  Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje 

2023 m. kovo mėn. V. Kudirkos viešoji 

biblioteka 

O. Kazakevičienė 

16. Metodinė valanda „Naujausios mokymo priemonės“ (Leidyklų 

pristatymai) 

2023 m. balandžio 

mėn. 

Kauno švietimo 

inovacijų centras 

O. Kazakevičienė,  

R. Žemaitienė 

17. Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių filmukų 

konkursas „Mano mokyklos biblioteka“  

2023 m. II ketv. Mokyklos O. Kazakevičienė,  

I. Valentukonienė 

18. Metodinė valanda „Lietuvių kalbos dienos 2023. Vieškūnų piliakalnis 

padavimuose ir legendose“  

2023 m. gegužės 

mėn. 

Kauno Palemono 

gimnazija, Vieškūnų 

piliakalnis 

V .Stepučinskienė, 

O. Kazakevičienė 

19. Metodinė-edukacinė išvyka „Marijampolės aukso amžius“ 2023 m. rugsėjo 

mėn. 

Marijampolė R. Janušauskienė,  

O. Kazakevičienė 

20. Bibliotekininkų metodinio būrelio posėdžiai 

 

Kas du mėn. Kauno švietimo 

inovacijų centras 

O. Kazakevičienė,  

I. Valentukonienė 

    

PRITARTA  

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio  

2022 m. spalio 25 d. posėdžio protokolu Nr. 1. 
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