
Panevėžio rajono mokyklų bibliotekininkų ir ugdymo karjerai  2018–2019 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 2018 m. rugsėjis  

Panevėžio r. savivaldybė 

Informacijos sklaida, 

susipažinimas su 2017-2018 m. 

m.  veiklos ataskaita, vykdytais 

projektais 

S. Jasiūnienė 

D. Kukenienė 

L. Šalčiūniene 

 

2. Bibliotekininkų metodinio 

būrelio interneto svetainės 

tvarkymas 

2018–2019 m. m. 

www.panrmb.jimdo.com 

Informacijos sklaida šalyje, 

pagalba bibliotekininkui, 

mokytojui 

D. Karaliūnienė  

3. Metodinė išvyka į 

Naujamiesčio gimnaziją 

2018 m. gruodis 

Panevėžio r. 

Naujamiesčio gimnazija 

Darbo  patirties sklaida L. Šinkūnienė 

L. Šalčiūnienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

4. Naktis bibliotekoje ,,Mokyklų 

bibliotekų veiklos formų 

įvairovė, aktualijos“ 

2018 m. spalis 

Raguvos gimnazija 

Veiklos, skatinančios ugdyti 

skaitymo kultūrą, darbo patirties 

pasidalijimas 

D. Karaliūnienė 

D. Kukenienė 

L. Šalčiūnienė 

 

5. LKT projektas ,,Kūrybiškumo 

saviugda“ 

2018 m. rugsėjo–gruodis 

Panevėžio r. Raguvos 

gimnazija 

Mokinių meninis, kultūrinis 

saviraiškos potencialo ugdymas 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

Mokytojai 

 

6. Projektas ,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ 

2018 m. spalis–lapkritis  

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Bendrųjų kompetencijų ugdymas Karjeros 

koordinatoriai 

 

7. Tarptautinis projektas 

,,Skirtukų mainų projektas“ 

 

 

2018 m. spalis–gruodis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose  

 

Partnerystės ryšių plėtra, 

bendradarbiavimas, mokinių 

estetinių ir meninių jausmų 

ugdymas 

Bibliotekininkai 

 

 

 



 

8. Projektas ,,Įšok į tėvų 

profesijos klumpes 2019“ 

2019 m. kovas–balandis 

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Partnerystės ryšių plėtra, 

bendradarbiavimas, pažinimo 

kompetencijų ugdymas 

Karjeros 

koordinatoriai 

 

9. LKT projektas 

,,Bibliotekininkas – 

besimokantis andragogas“ 

2019 m. 

Panevėžio rajono 

švietimo centras 

Kvalifikacijos kėlimas, profesinių 

kompetencijų tobulinimas 

L. Šalčiūnienė  

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

10. 

 

Prano Mašioto skaitymai 2018 m. gruodis 

Vilnius 

Metodinė pagalba 

bibliotekininkams, pedagogams, 

mokiniams 

L. Šalčiūnienė 

 

 

11. Edukacinė išvyka į Vilniaus 

knygų mugę 

2019 m. vasaris 

Vilnius 

Susipažins su Lietuvos, užsienio 

leidyklų leidiniais, autoriais, 

įsigijimo galimybėmis, 

informacijos sklaida mokyklose 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

 

12. Išvyka į  Aukštųjų mokyklų 

mugę 

 

2019 m. sausis 

 

Komunikacinės ir informacijos 

valdymo kompetencijų ugdymas 

 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

 

13. Metodinė išvyka.  VU 

architektūrinis ansamblis 

ir biblioteka 

2019 m. gegužė 

Vilnius 

Kultūrinės kompetencijos 

ugdymas, informacijos sklaida 

L. Šalčiūnienė 

D. Karaliūnienė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

14.  Mokyklų bibliotekų mėnuo 2018 m. spalis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Informaciniai renginiai, mokinių 

informacinių, meninių įgūdžių 

ugdymas 

Bibliotekininkai  

15. Fotosesija su knyga (paroda) 

 

2018 m. spalis 

Panevėžio švietimo 

centras 

Bibliotekininkų 

bendradarbiavimas, meninių 

gabumų atskleidimas, 

pasidalijimas darbo patirtimi 

Bibliotekininkai 

D. Karaliūnienė 

L. Šalčiūnienė 

 

 

16. Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitė 

2018 m. lapkritis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Mokinių skaitymo skatinimas, 

informacijos sklaida 

Bibliotekininkai  

17. Knygų kalėdos 2018 m. lapkritis–sausis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Fondo papildymas naujomis 

knygomis 

D. Karaliūnienė 

Bibliotekininkai 

 

18. Metų knygos rinkimai 2018 m. spalis–vasaris 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Mokinių skaitymo, rašymo, 

kalbėjimų gebėjimų ugdymas   

Bibliotekininkai  



19. Tarptautinė vaikų  knygos 

diena 

2019 m. balandis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose  

 Mokinių skaitymo skatinimas, 

kūrybiškumo ugdymas 

Bibliotekininkai  

20. Baltijos šalių literatūros 

savaitė 

2018 m. lapkritis 

Panevėžio r. mokyklų 

bibliotekose 

Partnerystės ryšių plėtra, 

bendradarbiavimas, mokinių 

meninių gebėjimų ugdymas 

Bibliotekininkai 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                                              Dalai Karaliūnienė 

                                                                                                                      (parašas)                                                                            (vardas, pavardė) 

Švietimo centro metodininkė                                            ________________________                                      Loreta Šalčiūnienė   

                                                                                                                                  (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekskursijos po VU architektūrinį ansamblį ir biblioteką 

Norint aplankyti Vilniaus universiteto rūmų ansamblį ir biblioteką reikia iš anksto užpildyti elektroninę ekskursijos užsakymo formą* arba 

kreiptis į bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyrių tel. (8 5) 268 7103. 

Ekskursijos metu rodomi objektai: 

1. Bibliotekos salės.  

1. Pranciškaus Smuglevičiaus salė 

2. Joachimo Lelevelio salė Šiuo metu J. Lelevelio salė uždaryta rekonstrukcijai. 

3. Baltoji salė (observatorija).  

2. Universiteto kiemeliai  

1. Didysis 

2. Observatorijos 

3. M.K.Sarbievijaus 

3. Šv. Jonų bažnyčia 

4. Filologijos fakultetas (naujieji interjerai) 

Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir lenkų kalbomis kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 15:00 val. (penktadieniais iki 14.00 val.).  

Ekskursijos trukmė: apie 1,5 val. 

Bilieto kaina: 

Suaugusiems – 5 € / asm. 

Moksleiviams ir studentams – 1,20 € / asm. 

https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/paslaugos/ekskursijos/ekskursijos-uzsakymo-forma
https://biblioteka.vu.lt/apie-biblioteka/struktura-darbuotojai/direkcija/komunikacijos-ir-informacijos-skyrius
https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/skaityklos/centrines-bibliotekos-skaityklos#lelevelis
https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/skaityklos/centrines-bibliotekos-skaityklos#baltoji


Ekskursijos nevedamos darželinukams ir pradinių klasių moksleivių grupėms. 

Ekskursijos neorganizuojamos mažesnėms nei 4 asmenų grupėms. 

Dviems, iki 30 moksleivių grupes lydintiems asmenims, ekskursija yra nemokama. 

Daugiau informacijos apie Vilniaus universiteto rūmų ansamblį ir bibliotekos istorines sales. 

*Ekskursijos patvirtinimą gausite per 24 valandas (jei laiškas siųstas darbo dienomis) arba artimiausią darbo dieną (jei laiškas siųstas savaitgalį). 

 

KAI SKAIMBINAU SAKE BIBLIOTEKININKAMS TURETU BUTI NAMOKAMAI 

http://www.eparodos.mb.vu.lt/kiemeliai/

