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KAUNO MIESTO MOKYKLŲ BIBLIOTEKININKŲ METODINIO BŪRELIO
2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS
1. TIKSLAS - efektyvinti mokyklos bibliotekų veiklą, skatinant mokyklų bendruomenių norą skaityti, ugdant mokinių ir mokytojų informacinius
komunikacinius gebėjimus, siekti ugdymo kokybės.
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
Vykdytojas

1
1.

2.

2
Skaitymo skatinimo programos
vykdymas mokyklose – projektas,
skirtas „Valstybės atkūrimo akto
100-mečio paminėjimo“, Lietuvos
prezidento A.Smetonos, Juozo
Tumo Vaižganto, S. Daukanto ir
Juozo Naujalio metams
Interneto svetainės
atnaujinimas

3
KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
metodinio būrelio
nariai

KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
B.Babinskienė,

Vykdymo
laikas

Socialiniai
partneriai
5
4
2018 m.
Mokyklų
rugsėjobibliotekininkai,
lietuvių k., istorijos
2019 m.
mokytojai, mokiniai birželio
mėn.

Mokyklų
bibliotekininkai,
mokytojai

2018 m.
rugsėjo2019
m.
birželio
mėn.

Ištekliai

Laukiami rezultatai

6
Žmogiškieji
finansiniai

7
Skaitymo skatinimo programos
įgyvendinimas, kultūrinės kompetencijos
tobulinimas, skaitymo skatinimas –
renginiai, bendravimas,
bendradarbiavimas

Žmogiškieji

Informacijos sklaida mieste ir šalyje,
pagalba bibliotekininkui, mokytojui

3.

„MOBIS“ diegimo mokyklų
bibliotekose patirtis

N.Butėnienė,
A.Kerzienė

Mokyklų
bibliotekininkai

2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.

Žmogiškieji Išsiaiškinta MOBIS -diegimo privalumai
ir trūkumai, sistemos diegimo padėtis
Kauno miesto mokyklose, įgytos naujos
kompetencijos

4.

Susitikimas su elektroninės
„Vyturio“ bibliotekos
direktorium A.Šileriu

Mokyklų
bibliotekininkai

2018 m.
spalis

Finansiniai, Skaitymo skatinimas, didesnis skaitytojų
žmogiškieji ratas

5.

Edukacinė-metodinė išvyka į
Gelgaudiškį, aplankant Šakių
rajono savivaldybės viešąją
biblioteką

A.A.Kerzienė,
N. Būtėnienė,
B. Babinskienė,
A.Zubrickienė
KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
V. Keidošienė,
V. Stepučinskienė,
E. Urbutytė,
A. Kerzienė

Mokyklų
bibliotekininkai

2018 m.
spalis

Finansiniai, Kultūrinės kompetencijos plėtotė,
žmogiškieji dvasinės, istorinės vertybės,
apsilankymas Gelgaudiškio dvare,
bendravimas, bendradarbiavimas,
pasidalinimas gerąja patirtimi Šakių
rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje

6.

Šiaurės šalių savaitės „Magiškoji
šiaurė“ renginiai mokyklose,
metodinė išvyka į Kauno m. V.
Kudirkos viešosios bibliotekos
Aleksoto padalinį

V. Stepučinskienė,
V.Keidošienė,
E. Urbutytė,
mokyklų
bibliotekininkai

Mokyklų
bibliotekininkai,
mokytojai

2018 m.
lapkritis

Žmogiškieji Skaitymo plėtra, partnerystės ryšių
plėtra, informacijos sklaida, kultūrinės
kompetencijos tobulinimas, renginiai,
bendravimas, bendradarbiavimas

7.

„Šv. Kalėdų laukimas“.
Dalykinė-metodinė išvyka į
„Pažaislio“ vienuolyną

V.Keidošienė,
V. Stepučinskienė,
J.Paunksnienė

Bibliotekininkų
metodinio būrelio
nariai

2018 m.
gruodis

Finansiniai, Kultūrinės kompetencijos plėtotė,
žmogiškieji dvasinės, krikščioniškos, istorinės
vertybės, apsilankant Pažaislio
vienuolyne, informacijos sklaida,
pasivaikščiojimas sode

8.

Kasmetinė knygų dovanojimo
akcija „Knygų Kalėdos“

B.Babinskienė,
I.Šeškuvienė,
P.Švaikauskienė

Metodinio būrelio
nariai, mokyklų
bibliotekininkai,

2018 m.
gruodis

Finansiniai, Skaitymo plėtra, partnerystės ryšių
žmogiškieji plėtotė, informacijos sklaida

9.

10.

Aukštųjų mokyklų mugė 2019
metai, Kaune

. Metinių statistinių ataskaitų
pateikimas M.Mažvydo bibliotekai
per (LIBIS bibliotekų statistikos
modulį)

A.Spiridonovienė,
R.Grabliauskienė,
A.Kerzienė

Mokyklų
2019 m.
bibliotekininkai,
sausis
mokytojai, mokiniai

Žmogiškieji

Informacijos apie studijas (leidiniai,
lankstinukai, kitos priemonės) sklaida
mokyklų bibliotekose ir ugdymo
karjeros centruose.

N. Butėnienė,
kiti metodinio
būrelio nariai

Mokyklų
bibliotekininkai

Žmogiškieji

Užtikrinta metinių statistinių ataskaitų
parengimo kokybė

2019 m.
sausiovasario
mėn.

11.

Edukacinė išvyka į Vilniaus
knygų mugę

KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
V. Keidošienė,
I. Šeškuvienė

KPKC metodininkai, 2019 m. Žmogiškieji, Susipažinimas su Lietuvos ir užsienio
mokytojai, mokyklų
leidyklų išleistais leidiniais, jų įsigijimo
vasaris finansiniai
bibliotekininkai
galimybėmis, informacijos sklaida
mokyklose

12.

Išvyka į KTU Dizaino b-ką
Santakos slėnyje

KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
V.Keidošienė,
V. Stepučinskienė,
P.Švaikauskienė

Mokyklų
bibliotekininkai

2019 m. Žmogiškieji
kovas finansiniai

13.

Konferencija, skirta Vaikų knygos
dienai (balandžio 2 d.)

O.Kazakevičienė,
V.Keidošienė,
V.Stepučinskienė,
E.Urbutytė,
J.Paunksnienė,
I.Valentukonienė.

Mokyklų
bibliotekininkai,
mokytojai

2019 m.
balandis

Žmogiškieji Pagarba, meilė knygai, estetinių ir
meninių jausmų ugdymas, skaitymo
skatinimas, paroda

14.

Renginiai, skirti nacionalinei
bibliotekų savaitei

Metodinio būrelio
nariai, mokyklų
bibliotekininkai

Mokytojai,
mokyklų
bibliotekininkai

2019 m.
balandis
4sav.

Žmogiškieji Kultūrinės kompetencijos plėtotė,
informaciniai renginiai, susitikimai,
parodos, konkursai

Informacija apie biblioteką, teikiamas
paslaugas naudojant šiuolaikines
informacines kompiuterines priemones,
šiuolaikiška bibliotekos aplinka,
pasidalinti gerąja patirtimi apie kitų
mokymo įstaigų bibliotekų darbą mieste

15.

Edukacinė-metodinė išvyka į
M. Mažvydo biblioteką, bei teminė
ekskursija „Vilnius
K.Sabaliauskaitės romane „Silva
Rerum“

16.

Vadovėlių tausojimo savaitė
mokyklose

KPKC
bibliotekininkė
I.Valentukonienė,
V.Keidošienė,
V.Stepučinskienė,
P.Švaikauskienė,
metodinio būrelio
nariai
Metodinio būrelio
nariai

Mokyklų
bibliotekininkai,
KPKC
metodininkai

2019 m.
gegužė

Finansiniai, Kultūrinės kompetencijos tobulinimas,
žmogiškieji gerosios patirties sklaida

Mokiniai,
mokytojai, mokyklų
bibliotekininkai,
mokyklų
administracija

2019 m.
gegužė

Žmogiškieji Estetinių ir meninių jausmų ugdymas,
pagarba knygai, racionalus mokinio
krepšelio lėšų panaudojimas, taupumo
samprata

2. TIKSLAS – teikti metodinę pagalbą mokyklų bibliotekininkams laiduojant jų profesines kompetencijas bei užtikrinant veiklos
kokybę.
Vykdymas
Eil
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas

Socialiniai
partneriai

1.

Metodinės veiklos apibendrinimas ir
gairės 2019–2020 mokymo metams

V. Keidošienė,
V.Stepučinskienė

Bibliotekininkai

2.

Bibliotekininkystės ir informacijos
standartų įgyvendinimas mokyklų
bibliotekose

I.Valentukonienė
V. Keidošienė,
kiti metodinio
būrelio nariai

Bibliotekininkai ir
mokytojai

3.

Konsultacijos bibliotekininkams dėl
MOBIS programos įdiegimo

A. Kerzienė,
N. Butėnienė ir kiti
metodinio būrelio
nariai

Bibliotekininkai

Vykdymo
laikas
2019 m.
birželio
mėn.
2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.
2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.

Ištekliai
Žmogiškieji
Žmogiškieji

Žmogiškieji

Laukiami rezultatai
Atlikto darbo analizė, įvertinimas,
pasisakymai, kritika, numatomos
priemonės kitiems metams.
Užtikrintas bibliotekininkystės ir
informacijos standartų
įgyvendinimas.
Pagalba bibliotekininkėms, iškilus
problemoms, dirbant su MOBIS.
Bibliotekininkų darbo procesų
automatizavimas.

4.

Konsultacijos įvaldant LIBIS
bibliotekų statistikos modulį

N. Butėnienė,
kiti metodinio
būrelio nariai

Mokyklų
bibliotekininkai

2019 m.
sausiovasario
mėn.

Žmogiškieji

Užtikrinta metinių statistinių
ataskaitų parengimo kokybė

5.

Individualios konsultacijos jauniems
specialistams ir pradedantiesiems
dirbti mokyklos bibliotekoje

Metodinio būrelio
nariai

Kitų bibliotekų
darbuotojai,
ministerijų
specialistai

Žmogiškieji

Pagalba darbe, informacijos
perdavimas, bendravimas ir
bendradarbiavimas.

Bendradarbiavimas su žiniasklaida,
bibliotekininkystės ir informacijos
specialistais

P.Švaikauskienė
B.Babinskienė

Mokytojai,
bibliotekininkai

Žmogiškieji

Patirties sklaida miesto, šalies
bibliotekininkams, informacija apie
renginius, metodinio būrelio veiklą.

Projekto ,,Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų modernizavimas“ –
gerosios patirties sklaida mokyklose

Metodinio būrelio
nariai

Projekte
dalyvaujančiųjų
mokyklų
bibliotekininkai,
mokytojai

2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.
2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.
2018 m.
rugsėjo2019 m.
birželio
mėn.

Žmogiškieji

Metodinė pagalba bibliotekininkams,
mokytojams, informacija mokiniams,
estetiškos, informatyvios aplinkos
sukūrimas

6.

7.

Kauno miesto mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė
Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos bibliotekos vedėja Violeta Keidošienė

