
2019–2020 m. m. Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Pedagogų, turinčių darbo 

patirtį iki 5-erių metų patirties 

pasidalijimas 

2019 m. lapkričio 28 d. 

Dembavos lopšelyje-

darželyje „Smalsutis“ 

2020 m. sausio 21 d. 

Ramygalos lopšelyje-

darželyje „Gandriukas“  

Pedagogės dalinsis patirtimi 

ugdymo klausimais, pristatys 

metodines priemones. 

Inga Širmulienė, 

Rūta 

Stankevičienė 

 

2. „Alio, ieškome talentų “ 2020 m. kovo 18 d. 

Pažagienių mokykla-

darželis 

Mokytojai pristatys atrastus 

„perliukus“ 

Ingrida 

Šarachovienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1.  G.Žibėnienė, V.Indrašienė 

„Šiuolaikinė didaktika“, 2017 

2019 m. rugsėjo 26 d. Mokymo ir mokymosi 

proceso organizavimo 

pagrindų, ugdymo mokslo ir 

praktikos sintezė, paremta ne 

tik pedagoginio darbo 

patirtimi, bet ir mokslo 

tyrimais bei analize. 

Aprašomi pagrindiniai 

mokymo(si), refleksijos ir 

vertinimo metodai, 

apžvelgiamos XXI a. 

mokyklai itin svarbios 

ugdymo technologijos: 

kritinio mąstymo ir 

kūrybingumo ugdymo, 

mokymosi bendradarbiaujant, 

Nijolė 

Mogilovienė 

 



problemų sprendimo, 

refleksyviojo ir interaktyviojo 

mokymosi būdai. Daug 

dėmesio skiriama gebėjimui 

įsivertinti ir grįžtamojo ryšio 

organizavimui, pateikiama 

brandos darbų rengimo 

rekomendacijų. Knygoje tam 

tikri simboliai pabrėžia 

esminius dėstymo aspektus ir 

autorių parengtas praktines 

užduotis. 

2. Knygos „Šiuolaikinė 

didaktika“ 

autorių seminaras 

2020 m. rugsėjis–spalis Padės pedagogui kūrybingai, 

įdomiai ir metodiškai 

organizuoti mokymo(si) 

procesą. 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

3. STEAM ikimokykliniame 

ugdyme 

2020 m. vasaris–

birželis 

Kokybiškas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas, 

kaip ir visa šalies švietimo 

sistema, prisidės prie darnaus 

vystymosi ir STEAM 

plėtotės. STEAM skatins 

vaikus tyrinėti realias 

problemas, tačiau žaismingai, 

su malonumu. 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

4.  Metodiniai susirinkimai 2019 m. rugsėjo 26 d. 

Švietimo centre, 2020 

m. balandis  

Pedagogės dalinsis patirtimi 

ugdymo klausimais, pristatys 

metodines priemones, spręs 

aktualius klausimus 

Inga  Širmulienė, 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Tarptautinis seminaras 

„Muzikinis ugdymas pradinėse 

klasėse: naujovės ir patirtys 5“ 

2019 m. spalio 29 d, 

Panevėžio miesto 

savivaldybė 

Gebės kūrybingiau ugdyti 

muzikinius vaikų gebėjimus 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

2. Paskaita „Geros mokyklos 

požymių raiška“ 

2019 m. spalio 8 d. Padės pasiruošti įvertinimui ir 

įsivertinimui 

Silvija 

Šukevičienė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Mokslinė-praktinė 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

2019 m. lapkričio 16 d. 

Dembavos lopšelyje-

Įtraukti rajono 

priešmokyklinukai į 

JovitaNiauronienė, 

Inga  Širmulienė 

 



konferencija „Mes gamtos 

vaikai 2019“ 

darželyje „Smalsutis“ 

 

 

 mokslinę-praktinę 

konferenciją, kurios veiklos 

skatins vaikų saviraišką, 

loginį mąstymą, pažinimą, 

tyrinėjimus 

2. Konkursas „Alio, ieškome 

talentų 2020“ 

2020 m.  balandis 

Dembavos lopšelyje-

darželyje „Smalsutis“ 

 

Ugdysis vaikų 

individualizavimas, 

saviraiška 

Ramutė 

Adomavičė,  

Vida Nuobarienė 

 

3. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, lankančių logopedinės 

pratybas, viktorina „Sukam 

sukam galveles“ 

2020 m.  kovas 

Dembavos lopšelyje-

darželyje „Smalsutis“ 

Bus lavinamos vaikų 

kompetencijos 

Jovita 

Niauronienė,  

Rasa Belazarienė 

 

4. Linksmosios estafetės  2020 m.  kovo  24 d. Bus lavinama vaiko fizinė, 

emocinė sveikata, skatinant 

bendradarbiauti, pasitikėti 

savimi, siekiant bendro tikslo 

Živilė Dulkienė  

Būrelio pirmininkė         

         Inga Širmulienė 

Metodininkė        Nijolė Mogilovienė 


