
Panevėžio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikos ataskaita 

2014–2015 m. m. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Tema Data Atsakingas 

1. Metodiniai pasitarimai 

 

Metų darbotvarkes 

aptarimas 

 

Socialinių pedagogų 

ir jų socialinių 

partnerių metodinis 

susitikimas 

2014-09-24 

 

 

2014-11-26 

G. Šuminskaitė 

L. Šalčiūnienė 

J. Baltramiejūnė 

 

G. Šuminskaitė 

L. Šalčiūnienė 

J. Baltramiejūnė 

2. Patirties sklaidos renginiai 

 

,,Gerosios patirties 

sklaida švietimo 

mainų programos 

fondo Comenius 

programos KA 

ERASMUS+ 

projektą Graikijoje“ 

Naujamiesčio 

vidurinėje mokykloje 

(Straipsnio 

publikacija 

Panevėžio rajono 

savivaldybės 

internetiniame 

tinklalapyje, 2014-

10-29) 

 

,,Psichoaktyvių 

medžiagų: tabako, 

alkoholio ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

mokykloje 

atnaujintos 

prevencinės 

programos 

privalumai“ 

Berčiūnų 

pagrindinėje 

mokykloje 

(Straipsnio 

publikacija 

laikraštyje ,,Tėvynė“ 

2015-04-11, Nr. 14) 

 

,,Užimtumo grupės 

reikšmė šiandienos 

2014-10-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-03-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kuncienė 

L. Šalčiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Kvietinskienė 

L. Šalčiūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Baltramiejūnė 



mokiniui“ 

Krekevanos Mykolo 

Antanaičio 

gimnazijoje 

(Straipsnio 

publikacija 

laikraštyje ,,Tėvynė“ 

2015-06-06, Nr. 22) 

2015-05-13 L. Šalčiūnienė 

V. Matuzevičienė 

 

3. Atviros pamokos/ veiklos 

 

- - - 

4. Metodinės išvykos 

 

,,Padovanokime 

dalelę šilumos“ 

aplankant G. ir V. 

Grigaliūnų šeimyną 

(Straipsnio 

publikacija 

Panevėžio rajono 

švietimo centro 

internetinėje 

svetainėje, 2015-02-

06) 

2015-01-20 G. Šuminskaitė 

L. Šalčiūnienė 

 

5. Organizuotos konferencijos: 

rajono 

 

regiono 

 

šalies 

 

- - - 

6. Projektinė veikla 

 

Dalyvavimas rajono 

pedagoginės 

psichologinės 

tarnybos 

organizuojamame 

konkurse ,,Sveiktos 

akademija“ 

2014 m. 

lapkritis  

J. Baltramiejūnė 

(organizavo 

Panevėžio rajono 

PPT) 

7. Metodiniai darbai (leidiniai, 

metodinės medžiagos  

konkurso „Tarpdalykinė 

integracija“ darbai, akcijos, 

protmūšiai ir kt.) 

 

Akcija mokyklose 

,,Tu man rūpi“ 

 

Akcija mokyklose 

,,Tolerancijos 

knyga“ 

 

 

Prevencinis renginys 

mokyklose 

,,Veiksmų savaitė be 

patyčių“ 

 

Akcija skirta Vaikų 

ginimo dienai 

2014-10-10 

 

2014-11-16 

 

 

 

 

 

 

2015-03-23-

29 

 

2015-06-01 

J. Baltramiejūnė, 

socialinės 

pedagogės 

J. Baltramiejūnė, 

socialinės 

pedagogės 

 

 

E. Kazlauskienė 

socialinės 

pedagogės 

 

E. Kazlauskienė 

socialinės 

pedagogės 



8. Parodos Švietimo centre, 

rajono savivaldybėje 

 

- - - 

9. Kita veikla (publikacijos 

žiniasklaidoje ir pan.) 

 

   

Panevėžio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veiklos ataskaita aptarta 2015-05-13 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje vykusiame renginyje. 

 

Siūlymai Panevėžio rajono švietimo centro koordinuojamos metodinės veiklos tobulinimui 

Džiugu, kad į vykdomas veiklas ir renginius noriai įsijungia ir švietimo centro, 

savivaldybės švietimo skyriaus specialistai. Metodinės išvykos, metodiniai pasitarimai nors ir ne 

dažni, tačiau būna svarbūs socialiniams pedagogams.  

Gaila, kad šiais metais nepavyko suorganizuoti mokymų ar seminaro socialiniams 

pedagogams, tačiau šį tikslą kelsime kitiems metams.  

Dėkojame švietimo centro specialistėms už rūpestį ir pagalbą organizuojant veiklas.  

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas    Panevėžio r. Raguvos gimnazijos socialinė  

pedagogė Giedrė Šuminskaitė 

 


