
2019–2020 m. m. Panevėžio r. pradinio ugdymo mokytojų 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. Atvira sportinė veikla Smilgių gimnazija – 

Dembavos 

progimnazija (2019 m. 

IV ketvirtis) 

Mokytojai susipažins su 

netradicinėmis priemonėmis, 

padedančiomis lavinti 

mokinių fizines galias. 

Rita Rožėnienė  

2. Atvira gamtamokslinio 

ugdymo pamoka 1-4 klasėse 

Dembavos 

progimnazija (2020 m.) 

Mokytojai įgis naujų žinių 

apie šiuolaikišką 

gamtamokslinį ugdymą 

(mokymosi platforma 

„Vedlys“). 

Dembavos 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

3. Seminaras „Gabių vaikų 

ugdymas“ 

Velžio gimnazija Naujos žinios ir mintys padės 

kryptingai organizuoti gabių 

vaikų ugdymo(si) procesą. 

 

Rita Rožėnienė  

4. Bandymai ir tyrinėjimai  Lapkritis Pagilintos mokinių pasaulio 

pažinimo žinios. 

Rita Kirdeikienė  

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. Pradinių klasių skaitymo 

skatinimo projektas „Kartu 

skaityti gera...“ 

Mokyklose Skaitymo malonumo ir 

suvokimo gerinimas 

Jolanta 

Andriuškevičienė 

 

2. Mokinių pasiekimų gerinimas: 

į STEAM orientuotas ugdymas. 

Nuolat Plėtosime STEAM ugdymui 

aktualias mokytojų 

kompetencijas ir 

kvalifikacijos tobulinimą. 

Rajono  

mokytojai 

 

3. Gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių įsisavinimas 

Nuolat Gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių taikymas 

pamokose ir neformaliajame 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 



pradinėse klasėse. 

 

ugdyme. 

4. Seminaras 

 ,,Mes – gamtos vaikai“ 

2020 – 06 (pirma 

savaitė),  

Paliūniškio pagr. m-kla, 

Žaliosios girios 

poilsiavietė ,,Kopos“ 

Ekologinių elgesio motyvų ir 

stereotipų formavimas 

praktinėje veikloje.  

Sveikatos ir grožio pajautimo 

ugdymas. 

Paliūniškio 

pagrindinės  m-

klos mokytojos 

Nijolė 

Mežiūnienė, 

Daiva 

Morkūnienė 

1 dienos stovykla. 

Dalyvauja iš 

kiekvienos 

mokyklos 8 

atrinktų 1-4 klasių 

mokinių komanda 

ir mokytojas 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Emocinio intelekto ugdymas 2020 m. III ketvirtis Mokytojai įgis naujų žinių, 

kaip padėti vaikui augti. 

 

Nijolė 

Mogilovienė 

Pageidaujamas 

seminaras 

2. Karalienės Mortos mokyklos 

geroji jaunųjų kolegų patirtis 

apie skaitymo skatinimą 

12-06 Gerosios patirties sklaida Nijolė 

Mogilovienė 

 

3. Vietoj kūrybinių dirbtuvių – 

idėjų mugė savam rate 

Balandžio–gegužės 

mėn. 

Gerosios patirties sklaida Nijolė 

Mogilovienė,  

Rita Rožėnienė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Šalies   1–4 klasių  mokinių 

piešinių konkurso  

„Kalėdų dovana“  

 

2019-12 Gruodžio 12 d. Panevėžio r. 

Velžio gimnazijos svetainėje 

www.velziogimnazija.lt bus 

paskelbti laureatai ir pateikta 

atrinktų darbų elektroninė 

versija. Nuo gruodžio 12 d. 

iki sausio    3 d.   laureatų 

darbai bus eksponuojami 

Panevėžio r. Švietimo centre 

Panevėžio r. 

Velžio gimnazija 

 

2. Panevėžio rajono pradinių 

klasių mokinių jaunojo kūrėjo 

konkurso „Kuriu pasaką“ 

baigiamasis renginys. 

 Knyga „Kuriu pasaką“ Švietimo kultūros 

ir sporto skyriaus 

vyr. specialistas, 

Dembavos 

progimnazijos 

pradinio ugdymo 

mokytoja                  

M. Trinkūnienė 

 

http://www.velziogimnazija.lt/


3. Pagal švietimo skyriaus planą 

 

2019-2020 m.m. Matematikos olimpiada, 

skaitovų konkursas. 

 

Rita Rožėnienė  

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                          Rita Rožėnienė 

 Švietimo centro metodininkė                                                                                                                         Nijolė Mogilovienė  

 


