
Panevėžio rajono socialinių pedagogų ir psichologų 2018–2019 m. m. metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

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

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas       

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Numatomas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1.  Gerosios patirties sklaida, 

bendradarbiaujant su Vilniaus 

miesto ugdymo įstaigų 

socialinių pedagogų metodiniu 

būreliu. 

2019 m. balandis 

  

Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

G. Šuminskaitė  

2.  Metodinė išvyka  „Gerosios 

darbo patirties sklaida: 

ugdymo įstaigų socialinių 

pedagogų metodinių būrelių 

veikla ir tobulėjimo 

galimybės“ 

2019 m. birželis 

 

Gerosios darbo patirties 

sklaida 

G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė, 

L. Šalčiūnienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Metodinis susirinkimas. 

Veiklos plano aptarimas ir 

veiklų planavimas 

2018 m. rugsėjo 17 d. 

PPT tarnyba 

2018–2019 m. m. veiklos 

plano rengimas 

G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė,  

L. Šalčiūnienė 

 

4. Projektas „Socialinė emocinė 

sveikata“ 

2018 m. rugsėjis–

lapkritis 

Švietimo centras 

Profesinis tobulėjimas 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų srityje 

L. Šalčiūnienė  

5. Sueiga – kūrybinės dirbtuvės 

,,Vaiko ir šeimos gerovė mūsų 

visų rankose“ 

2018 m. spalio 10 d. 

Vilnius 

Profesinis tobulėjimas 

kompleksinės pagalbos 

vaikui ir šeimai klausimais 

švietimo reformos kontekste 

G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė 

 

6. Apskritojo stalo diskusija 

„Socialinis pedagogas šiandien 

ir rytoj ugdymo įstaigoje“. 

2018 m. lapkritis 

PPT tarnyba 

Darbo patirties, naujovių 

sklaida 

G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė,  

L. Šalčiūnienė  

 



Paskaita „Mediacija švietimo 

institucijoje“ 

7. Diskusija ,,Socialinės 

pedagoginės problemos 

mokyklose ir jų sprendimo 

būdai: sėkmės ir nesėkmės“ 

2019 m. sausis 

PPT tarnyba 

Darbo patirties sklaida G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė,  

L. Šalčiūnienė  

 

8. Metodinis susirinkimas. 

socialinių pedagogų 

dokumentacijos analizė 

2019 m. kovas 

PPT tarnyba 

 

Informacijos klaida  G. Šuminskaitė,  

E. Kazlauskienė,  

L. Šalčiūnienė  

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

9.  Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys ,,Mokinių pyktis ir 

agresija. Kaip elgtis?“ 

2018 m. spalio 18 d. 

Panevėžys  

Kvalifikacijos tobulinimas 

 profesinės kompetencijos 

ugdyme  

E. Kazlauskienė,   

10. Programa „Pagalbos mokiniui 

specialistų bendrųjų 

kompetencijų ūgtis“  

2018 m. rugsėjis–

lapkritis 

Švietimo centras 

Sustiprintas bendrųjų 

kompetencijų ugdymas ir 

integralumas profesinėje 

veikloje 

 

L. Šalčiūnienė  

11. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Kaip taikyti Europos 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos kokybės 

standartus“ 

2018 m. lapkričio 7 d. 

Švietimo centras 

Kvalifikacijos tobulinimas 

prevencinių programų 

ugdyme 

L. Šalčiūnienė  

12. Dailės terapijos užsiėmimas 

"Emocinis spalvų spektras"  

2018 m. gruodis Kvalifikacijos tobulinimas 

 sveikatos ir emocijų išraiškų 

ugdyme 

E. Kazlauskienė  

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

13. Akcija "Tu man rūpi" 2018 m. spalis 

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Mokinių sveikatinimas E. Kazlauskienė  

14. Tolerancijos renginys "Sau ir 

kitiems"  

 

2018 m. lapkritis 

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Mokinių dorovinių vertybių 

puoselėjimas smurto ir 

patyčių prevencijoje 

E. Kazlauskienė  

15. Komandų varžytuvės skirtos 

Tarptautinei nerūkymo dienai 

paminėti ,,Mes stipresni, nes 

nerūkome“ 

2018 m. lapkričio 20 d. 

Raguvos gimnazija 

Mokinių sveikatinimo ir 

dorovinių vertybių 

puoselėjimas 

G. Šuminskaitė  
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http://www.prsc.lt/component/events/?view=event&id=804
http://www.prsc.lt/component/events/?view=event&id=804
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16. Nacionaliniai ,,Veiksmo 

savaitė be patyčių“ renginiai 

2019 m. kovo 25–29  

Panevėžio r. švietimo 

įstaigose 

Mokinių socialinių ir 

emocinių kompetencijų 

ugdymas smurto ir patyčių 

prevencijoje 

E. Kazlauskienė  

17. Akcija "Šeimos dienai 

paminėti" 

2019 m. gegužė Mokinių socialinių ir  

dorovinių vertybių 

puoselėjimas 

E. Kazlauskienė 

 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                                                Giedė Šuminskaitė 

                                                                                                                      (parašas)                                                                            (vardas, pavardė) 

Švietimo centro metodininkė                                            ________________________                                                  Loreta Šalčiūnienė  

                                                                                                                                  (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)           


