
 

 

 
PATVIRTINTA 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus 

2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.(1.5)V-174 

 

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MUZIEJAUS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 m. m. 
 

Prioritetai:  1. Muziejaus, kaip papildomos ugdymo priemonės integravimas į ugdymo procesą. 

 2. Muziejaus fondų panaudojimas ugdyme. 

Tikslas: Ugdyti mokinių tautiškumą ir pilietiškumą. 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGAS 

ASMUO 

LAIKOTARPIS ANALIZĖ, 

VERTINIMAS, 

PATAISYMAI 

1. Skatinti mokinių 

domėjimąsi gimnazijos 

istorija. 

1. Supažindinti I klasių  

mokinius su Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos istorija. 

 

2. Muziejaus patalpose pravesti 

konkursą – viktoriną 

„Žiburio“ gimnazijos istorija 

II klasių mokiniams. 

 

 

3. Muziejaus patalpose pravesti 

konkursą – viktoriną 

„Žiburio“ gimnazijos istorija 

III klasių mokiniams. 

 

4. Muziejaus patalpose pravesti 

konkursą – viktoriną 

„Žiburio“ gimnazijos istorija 

I klasių mokiniams. 

R. Vilkienė, 

 I klasių vadovai  

 

 

 

R.Vilkienė,  

V. Juodsnukienė,  

V. Degutytė, 

 II klasių vadovai. 

 

 

 

R. Vilkienė,  

V. Juodsnukienė, 

V.Degutytė,  

III klasių vadovai. 

 

 

R. Vilkienė,  

V. Juodsnukienė, 

V.Degutytė,  

I klasių vadovai. 

 

                                                       

I a kl.- rugsėjo 5 d. 

I b kl.- rugsėjo 12 d. 

I c kl.- rugsėjo 19 d. 

I d kl.- rugsėjo 26 d. 

       

 

 

Spalio 10 d. 

 

 

 

 

 

Lapkričio 14 d. 

 

 

 

 

Gegužės 18 d. 

 

 

 



2.   Ugdyti mokinių gebėjimą 

rinkti ir sisteminti istorinę 

medžiagą. 

1. Kaupti nuotraukas iš 

buvusių mokinių 

susitikimų 

 

2. Rinkti mokinių literatūros 

darbus, skirtus Jono 

Kazlausko ir Antano 

Lyberio konkursui. 

 

3. Rinkti garbės raštus, 

knygas, kurios atspindi 

„Žiburio“ gimnazijos 

veiklą, suvenyrus iš 

mokinių kelionių ir 

dalyvavimo 

tarptautiniuose 

projektuose. 

 

 

4. Segtuve „Apie „Žiburio“ 

gimnaziją spaudoje“ 

kaupti periodinės spaudos 

straipsnius apie „Žiburio“ 

gimnaziją ir jos 

auklėtinius. 

R.Vilkienė, mokiniai 

 

 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

R.Vilkienė 

 

 

R. Vilkienė 

mokiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.Vilkienė 

mokiniai 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

3. Bendradarbiauti su 

mokytojais ir mokiniais 

teikiant reikiamą medžiagą 

pamokai. 

1. Teikti pagalbą rengiant 

atviras, integruotas 

pamokas su istorijos 

mokytojais apie Prienų 

krašto istoriją ir žymius 

krašto žmones, 

gimnazijos auklėtinius. 

 

2. Teikti pagalbą atsirenkant 

medžiagą netradicinėms 

pamokom, konkursams, 

viktorinoms „ Ką žinai 

apie „Žiburio“ gimnaziją. 

R.Vilkienė, 

V.Juodsnukienė, 

V.Degutytė, 

I.Teišerskienė 

 

 

 

 

R.Vilkienė 

mokiniai 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus 

 

 Rašyti klasės metraštį 

 

Klasės seniūnas ir 

klasės vadovas 

Visus mokslo metus  



 Klasės metraščių paroda  Klasės seniūnas ir 

klasės vadovas 

Gegužės 15 d.   

 

Tikslas: susisteminti muziejaus istorinę medžiagą. 

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS VYKDYTOJAI LAIKOTARPIS ANALIZĖ, 

VERTINIMAS, 

PATAISYMAI 

1. Surinkti atsiminimus ir kt. 

medžiagą apie gimnazijoje 

dirbusius mokytojus 

1. Kaupti atsiminimus 

ir kitą medžiagą 

apie gimnazijoje 

dirbusius 

mokytojus. 

 

2. Papildyti medžiagą 

apie gimnazijos 

mokytojas: Oną 

Simanaitinę, 

Aldoną Kačiušienę, 

Reginą Stonytę ir 

Stasę Bieliūnienę. 

R.Vilkienė  Mokslo metų eigoje  

2. Kaupti medžiagą apie 

gimnaziją baigusius žymius 

žmones. 

 

1. Rinkti ir papildyti 

jau esamus fondus 

apie gimnaziją 

baigusius ir šaliai 

nusipelniusius 

asmenis. 

 

2. Medžiagą patalpinti 

ir saugoti 

kiekvienam 

asmeniui skirtame 

segtuve. 

 

R.Vilkienė  

 

Mokslo metų eigoje 

 

3. Muziejinės medžiagos 

panaudojimas ugdomąjame 

procese. 

Rengti parodas, paruošti 

informacinius stendus prie 

muziejaus, patalpinti 

informaciją „Žiburio“ 

gimnazijos svetainėje: 

1. Paruošti foto 

nuotraukų stendą 

R.Vilkienė  Visus mokslo metus  

 

 

 

 

 

 

 



prie muziejaus 

„Prisiminkim 

sausio 13-ąją“.  

2. Paruošti stendą prie 

muziejaus „Vasario 

16-oji Lietuvos 

nepriklausomybės 

diena“ renginiai 

gimnazijoje. 

3. Paruošti stendą prie 

muziejaus „Kovo 

11-oji, kas tai?“ 

 

 

 

Gruodžio-sausio mėn. 

 

 

 

Sausio-vasario mėn. 

 

 

 

 

Kovo-balandžio mėn. 

 

 

 

4. Bendradarbiauti su mokyklą 

baigusiais gimnazistais. 

Pravesti gimnazijos laidų 

susitikimus ir parengti 

nuotraukų parodą. 

Ramutė Vilkienė  Visus mokslo metus  

 
 

Muziejaus vadovas        Ramutė Vilkienė 


