
PANEVĖŽIO RAJONO 

DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) MOKYTOJŲ  

METODINIO BŪRELIO 2017–2018 M. M. DARBO PLANAS 

Veiklos kryptys ir prioritetai, vadovaujantis šmm ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. nr. v-647 

įsakymu‚ dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“  : 

1. Prioritetas: Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.  

1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas. 

1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas. 

2. Prioritetas: Įrodymais grįstas mokymas. Prioriteto kryptys: 

2.1. Tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos 

panaudojimas proceso kokybei gerinti. 

2.2. Vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei. 

2.3. Pedagoginio personalo veiksmingumo didinimo priemonės. 

3. Prioritetas: Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Prioriteto 

kryptys: 

3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas. 

3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. 

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita. 

  

Panevėžio rajono 

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2017-2018 m.m. 

Prioritetai:   

Pamokos veiksmingumo didinimas  

Aktyvus mokinių mokymasis ir išmokimas pamokoje.  

• Dominuojanti kvalifikacijos tobulinimo forma  

Pamoka (stebėjimas, analizavimas, vertinimas). 

Pamoka – improvizacija. 

Pamoka – atvejo analizė. 

Tikybos mokytojų metodinio būrelio prioritetas: Nuolat rūpintis tikybos mokytojų dvasiniu ir 

profesiniu tobulėjimu, ugdymo kokybe. 

Metų eigoje į planą gali būti įtraukti nauji renginiai. 

 

 



Eil. Nr. Tema Data Vieta Atsakingi 

asmenys 

Pastab

os 

1.  Metodinio būrelio 

susirinkimas: 

1. Metodinės veiklos 

plano aptarimas. 

2. Kaupiamojo 

vertinimo patirtis. 

3. Informaciniai 

klausimai. 

Lapkričio 15 d. 

16.00 val. 

„Šaltinio“ 

progimnazija 

I. Dauderienė  

G. Pečiulienė 

 

2.  Metodinio būrelio 

susirinkimas. 

1. Pasiruošimas 

popiežiaus Pranciškaus 

vizitui Lietuvoje. 

2. Aktyvūs mokymo 

metodai tikybos 

pamokoje. 

Kovo mėn. 14 d. 

16.00 val. 

Panevėžio 

Katechetikos 

centras 

 

I. Dauderienė 

G. Pečiulienė 

 

3.  Metodinių būrelių 

pirmininkų ir koordinatorių 

susitikimas su vyskupu L. 

Vodopjanovu. 

Sausio 3d. PVKC   

4.  Gerosios patirties sklaida, 

dirbantiems 11-12 kl., pagal 

modulius. 

Vasario mėn. Panevėžio 

Katechetikos 

centras 

I.Dauderienė 

S.Žalnieriūnienė 

 

5.  Atvira pamoka 13-ai klasei 

Integruota lietuvių kalbos ir 

tikybos pamoka. 

Kovas  

Data bus 

tikslinama. 

5-oji 

gimnazija 

     I.Dauderienė 

 G.Pečiulienė 

s.Elija 

 

6.  Atvira pamoka 13-ai klasei 

Integruota istorijos ir 

lietuvių kalbos pamoka. 

Data bus tikslinama   I.Dauderienė, 

     G.Pečiulienė, 

I.Stankevičienė 

 

7.  Neformalios veiklos 

pristatymas 

„Krikščioniškojo gyvenimo 

vertybė“. Nuo 5 klasės. 

Data bus tikslinama Sodų g. 10, 

vienuolynas 

I.Dauderienė, 

G.Pečiulienė, 

Vitalija 

Federavičiūtė 

 

8.  Praktinis kaupiamojo 

vertinimo programos Class 

dojo išbandymas. 

Sausis  

(data bus 

tikslinama) 

PŠC 

kompiuterių 

klasė 

I.Dauderienė, 

G.Pečiulienė 

 

9.  Kūrybinė popietė „Piešiu 

ant šilko“ 

Vasaris „Šaltinio“ 

progimnazija 

I.Dauderienė 

G.Pečiulienė 

S.Pribušauskienė 

 

10.  Kūrybinė-praktinė veikla 

„Darbeliai iš kompaktinių 

diskų“ 

Data bus tikslinama Vieta bus 

tikslinama 

I.Dauderienė 

G.Pečiulienė 

 S.Pribušauskienė 

 

11.  Pažintinė-metodinė kelionė 

„Jokūbo kelias“. 

Data bus tikslinama Vieta bus 

tikslinama 

S.Kristina 

Mikalauskaitė  

Vilija Kiaunienė 

 

12.  2-12 klasių moksleivių 

kūrybinio dailyraščio 

konkursas 

Data bus tikslinama 

(Šv.Kalėdos) 

Vieta bus 

tikslinama 

I.Dauderienė 

V.Federavičiūtė  

 



13.  Velykinių atvirukų 

konkursas su Švento Rašto 

tekstu. 

Data bus tikslinama Vieta bus 

tikslinama 

I.Dauderienė 

V.Fedaravičiūtė 

 

14.  Seminaras „Animacija 

tikybos pamokoje“ 

Data bus tikslinama Panevėžio 

vyskupijos 

Katechetikos 

centras 

I.Dauderienė Panevėžio 
miesto 

mokytojų 

pagei-
davimu. 

15.  Pamokų stebėjimas, 

aptarimas, įsivertinimas. 

Visus mokslo 

metus 

Miesto bei 

rajono 

mokyklose 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

16.  Dalyvavimas 

respublikiniuose, miesto 

vaikų kūrybinių darbų 

konkursuose, renginiuose 

pvz., ‚Angelo žinia“, 

„Gyvieji paveikslai“ 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokyklose, 

mieste, 

respublikoje 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

17.  Kūrybinė gerosios patirties 

sklaidos stovykla 

2018 m. birželis Vieta bus 

tikslinama 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

 

Panevėžio rajono tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė                        Ilona Dauderienė 

 

 


