
Panevėžio rajono mokyklų bibliotekininkų ir ugdymo karjerai  2019–2020 m. m. metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

-  kūrybiškų sprendimų, padedančių bibliotekai tapti skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo erdve  bibliotekininkų, pedagogų ir 

mokinių bendradarbiavimui; 

-  mokyklų bibliotekininkų profesinės kompetencijos ugdymas;   

-  mokinių bendrųjų  kompetencijų ugdymas,  reikalingas būsimos profesijos pasirinkimui. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Bibliotekininkų pasitarimas 2019 m. rugsėjis,  

Panevėžio rajono 

savivaldybė 

Informacijos sklaida, 

susipažinimas su 2018-2019 m. 

m.  veiklos ataskaita, vykdytais 

projektais 

S. Jasiūnienė 

D. Karaliūnienė 

L. Šalčiūniene 

 

2. Bibliotekininkų metodinio 

būrelio interneto svetainės 

tvarkymas 

2019–2020 m. m. 

www.panrmb.jimdo.com 

Informacijos sklaida šalyje, 

pagalba bibliotekininkui, 

mokytojui 

D. Karaliūnienė  

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Naktis bibliotekoje ,,Mokyklų 

bibliotekų veiklos formų 

įvairovė, aktualijos“ 

2019 m. spalis, 

Raguvos gimnazija 

Veiklos, skatinančios ugdyti 

skaitymo kultūrą, darbo patirties 

pasidalijimas 

D. Karaliūnienė 

D. Kukenienė 

L. Šalčiūnienė 

 

4. Išvyka į  aukštųjų mokyklų 

mugę 

 

2020 m. sausis 

 

Komunikacinės ir informacijos 

valdymo kompetencijų ugdymas 

 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

 

5. Edukacinė išvyka į Vilniaus 

knygų mugę 

2020 m. vasaris, 

Vilnius 

Susipažins su lietuvos, užsienio 

leidyklų leidiniais, autoriais, 

įsigijimo galimybėmis, 

informacijos sklaida mokyklose 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. 

 

Edukacinė išvyka į MO 

muziejų ir VU Informacijos ir 

komunikacijos centrą 

2019 m. spalis, 

Vilnius 

Profesinių kompetencijų 

ugdymas 

D. Karaliūnienė 

L. Šalčiūnienė 

 

 Prano Mašioto skaitymai 2019 m. gruodis, 

Vilnius 

Metodinė pagalba 

bibliotekininkams, pedagogams, 

L. Šalčiūnienė 

 

 



mokiniams 

7. Paskaita „10 autorių teisių 

pažeidimų, kuriuos darome iš 

nežinojimo".  

Lektorius – Vincas Grigas, 

VU Komunikacijos fakultetas 

2019 m. gruodis, 

Švietimo centras  

 

Profesinių kompetencijų 

plėtojimas 

L. Šalčiūnienė  

8. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Pasakos – priemonė 

vaiko socialiniam ir 

emociniam vystymuisi.  

Lektorė – Vida Lipskytė 

2019 m. gruodis, 

Švietimo centras 

Profesinių kompetencijų 

ugdymas 

Gilesnis požiūris į pasakas ir jų 

sekimo metodiką. Ritualų 

kūrimas 

L. Šalčiūnienė  

9. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Karjeros planavimo 

pamoka: struktūra, mokymo 

metodų ir mokymosi veiklų 

įvairovė“. 

Lektorė – Giedrė Valaitienė 

2020 m. kovas–balandis, 

Švietimo centras 

Įgytos žinios palengvins 

mokytojų, karjeros 

koordinatorių pasirengimą 

grupinėms mokinių karjeros 

konsultacijoms, bus suteikta 

galimybė gilinti ir plėtoti 

profesines kompetencijas  

L. Šalčiūnienė  

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

10.  Mokyklų bibliotekų mėnuo 2019 m. spalis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Informaciniai renginiai, mokinių 

informacinių, meninių įgūdžių 

ugdymas 

Bibliotekininkai  

11. Projektas ,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ 

2019 m. spalis–lapkritis,  

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas 

Karjeros 

koordinatoriai 

 

12. Baltijos šalių literatūros 

savaitė 

2019 m. lapkritis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Partnerystės ryšių plėtra, 

bendradarbiavimas, mokinių 

meninių gebėjimų ugdymas 

 

Bibliotekininkai 

 

 

13. Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė 

2019 m. lapkritis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Mokinių skaitymo skatinimas, 

informacijos sklaida 

Bibliotekininkai  

14. Knygų kalėdos 2019- 2020 m. lapkritis–

sausis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Fondo papildymas naujomis 

knygomis 

D. Karaliūnienė 

Bibliotekininkai 

 

15. Metų knygos rinkimai 2019 m. spalis–gruodis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Mokinių skaitymo, rašymo, 

kalbėjimų gebėjimų ugdymas   

Bibliotekininkai  



16. Projektas ,,Įšok į tėvų 

profesijos klumpes 2019“ 

2020 m. kovas–balandis, 

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Partnerystės ryšių plėtra, 

bendradarbiavimas, pažinimo 

kompetencijų ugdymas 

Karjeros 

koordinatoriai 

 

17. Tarptautinė vaikų  knygos 

diena 

2020 m. balandis, 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose, Švietimo 

centras  

 Mokinių skaitymo skatinimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

D. Kukenienė 

D. Karaliūnienė 

L. Šalčiūnienė 

Bibliotekininkai 

Viktorina 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                           ________________________                                              Dalai Karaliūnienė 

                                                                                                                      (parašas)                                                                            (vardas, pavardė) 

 

Švietimo centro metodininkė                                            ________________________                                      Loreta Šalčiūnienė   

                                                                                                                                  (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


