
Panevėžio rajono pradinių klasių mokytojų 2018–2019 m. m. 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. Kaip motyvuoti vaikus 

skaityti? 

2018–2019 m.m. Gerosios patirties sklaida Upytės mokytojai  

2. Kalbos ugdymas pagal 

atnaujintą Lietuvių 

kalbos pradinio 

ugdymo bendrąją 

programą 

2018–2019 m.m. Gerosios patirties sklaida Upytės mokytojai  

3. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginys 

„Inovatyvūs mokymo 

metodai, būdai, 

priemonės pradiniame 

ugdyme“ 

2018 m. spalio 9 

d., 

Raguvos 

gimnazija 

(Vilniaus privataus darželio „Klaužada“ 

direktorė atidaro privačią pradinę mokyklą. 

Renkamas naujas kolektyvas.) 

 Susipažins  su inovatyviais mokymo 

metodais, būdais, priemonėmis pradiniame 

ugdyme. Turės galimybę peržvelgti  

naujausius informacinius šaltinius, metodinę 

medžiagą, elektroninius šaltinius. 

S. Daukantienė, 

A. Kizienė, 

I. Bučinskienė 

Tikslinė grupė. 

(Vilniaus 

privataus 

darželio 

„Klaužada“ 

kolektyvas) 

4. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginys 

„Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

dermė“ III dalis. 

„Lietuvių k. ugdymo 

integralumas“ 

2018 m. lapkričio 

mėn., Raguvos 

gimnazija 

Stebės 2 atviras lietuvių kalbos pamokas 4 

klasėje, dalinsis nuomonėmis, pastebėjimais, 

pristatys namų darbus. 

S. Daukantienė Tęstinis 

seminaras 

5. Bandymai ir 

tyrinėjimai  

Lapkritis Pagilintos mokinių pasaulio pažinimo žinios. Rita Kirdeikienė Data gali 

keistis. 

Tęstinis 

bendradarbiavi

mas su 

Žibartonių 



pagrindine 

mokykla. 

6. Jaunieji tyrėjai moko 

mažuosius tyrėjus. 

Kovo mėn. ir 

gegužės mėn. 

Gilinamos mokinių mokymosi motyvacija, 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, 

pasaulio pažinimo žinios.  

Regina 

Kavoliūnienė 

Tęstinis 

bendradarbiavi

mas su Smilgių 

mokytojos 

Almonės 

Šalkauskienės 

mokiniais. 

7. Sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo 

skatinimas. 

Gruodis Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo 

skatinimas pirmoje klasėje. 

Dijana 

Mazaliauskienė 

Tęsiant 

bendradarbiavi

mą tarp 

Smilgių 

gimnazijos ir 

Dembavos 

progimnazijos. 

8. Muzika ir dailė žaidžia 

kartu. 

Kovo mėn., 

birželio mėn. 

Dalijimasis patirtimi. Kastantinas 

Vasiliauskas 

Kovo mėn. 

Smilgiuose, 

Birželio mėn. 

Paberžėje. 

Bendradarbiauj

ant su 

Žibartonių 

pagrindine 

mokykla. 

9. Atvira sportinė veikla 2019 m. Mokytojai susipažins su netradicinėmis 

priemonėmis, padedančiomis lavinti mokinių 

fizines galias. 

Smilgių gimnazija 

– Dembavos 

progimnazija 

 

10. Atvira gamtamokslinio 

ugdymo pamoka 1-4 

klasėse 

Dembavos 

progimnazija 

Mokytojai įgis naujų žinių apie šiuolaikišką 

gamtamokslinį ugdymą (mokymosi platforma 

„Vedlys“). 

Dembavos pradinių 

klasių mokytojos 

 

11. Seminaras „Gabių 

vaikų ugdymas“ 

Velžio gimnazija Naujos žinios ir mintys padės kryptingai 

organizuoti gabių vaikų ugdymo(si) procesą. 

 

R. Rožėnienė  

12. Panevėžio rajono 

pradinių klasių 

mokinių jaunojo 

kūrėjo konkurso 

 Knyga „Kuriu pasaką 2019“ Švietimo kultūros 

ir sporto skyriaus 

vyr. specialistė 

Algė Verbėjienė, 

 



„Kuriu pasaką“ 

baigiamasis renginys. 

Dembavos 

progimnazijos 

pradinio ugdymo 

mokytoja                  

M. Trinkūnienė 

13. V-oji respublikinė 

konferencija 

,,Informacinės 

technologijos 

pradiniame ugdyme‘‘ 

2019 m. vasaris  J.Andriuškevičienė  

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. Mokinių pasiekimų 

gerinimas: į STEAM 

orientuotas ugdymas. 

 STEAM – tai tiksliųjų, gamtos, technologijų, 

inžinerijos mokslų ir menų bei dizaino sintezė. 

STEAM ugdymas suprantamas kaip tarpdalykinis, 

integruotas mokymas(is). Siekiant didinti mokinių, 

kurie mokosi gamtos, technologijų mokslus ar 

matematiką, skaičių ir šių dalykų patrauklumą, 

reikalingas aktyvaus mokymosi metodų taikymas, 

ypač probleminis, tyrinėjimu grindžiamas 

mokymas(is), mokinio savarankiškas mokymasis ir 

mokytojo kaip pagalbininko, konsultanto vaidmuo. 

Reikia kurti tinkamą ugdymo turinį ir aplinką vaikų 

gebėjimams ugdyti, skatinti inovatyvias STEAM 

iniciatyvas, mokykloms bendradarbiaujant su 

akademiniais, socialiniais, verslo partneriais ir 

neformaliojo švietimo institucijomis. Taip pat reikia 

plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų 

kompetencijas ir kvalifikacijos tobulinimą. 

Upytės mokytojai  

2. Projektinė diena, skirta 

Pasaulinei Žemės 

dienai, „Apkabinkime 

Žemę“. 

2019- 03 -

20 

Pažagienių 

mokykla-

darželis. 

Mokiniai dalyvaus skirtingose veiklose skirtingose 

erdvėse ir praktiškai susipažins su gyvosios ir 

negyvosios gamtos ypatumais. Supras, kodėl reikia 

saugoti gamtos turtus ir tai daryti skatins aplinkinius. 

Mokytoja 

metodininkė 

S.Rankelienė 

Galėtume 

priimti apie 20 

žmonių. 

3. Gamtos ir technologinių 

mokslų priemonių 

įsisavinimas pradinėse 

klasėse. 

Nuolat Gamtos ir technologinių mokslų priemonių taikymas 

pamokose ir neformaliajame ugdyme. 

Regina 

Kavoliūnienė 

 



 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Pedagogo savitvarda 2018-10-09 Seminaro metu dalyviai  įgis žinių, kaip atpažinti, 

valdyti ir išreikšti pyktį, išsaugant savo ir kitų 

sveikatą, darnų bendravimą su kitais žmonėmis, 

sustiprins atsako į agresiją įgūdžius, mokysis, kaip 

emociškai „neperdegti“ darbe. 

 https://lvjc.lt/ti

krimokymai/pe

dagogo-

savitvarda-

20181009/ 

2. Vaikas, kuris laužo 

taisykles: elgesio 

priežastys ir korekcijos 

metodai 

 Praktikume kalbėsime apie emocijas, kurias išgyvena 

vaikas-maištininkas: nusivylimą, skausmą, pyktį, 

neapykantą ir galimas jų atsiradimo priežastis. 

 https://lvjc.lt/ti

krimokymai/c/

seminarai-

pedagogams/ 

3. Seminaras 

 ,,Mes – gamtos 

vaikai“ 

2019 – 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 pagr. 

m-klos mokytojos 

Nijolė 

Mežiūnienė, 

Daiva 

Morkūnienė 

1 dienos 

stovykla. 

Dalyvauja iš 

kiekvienos 

mokyklos 8 

atrinktų 1-4 

klasių mokinių 

komanda ir 

mokytojas 

4. 2019 m. Kūrybinės 

dirbtuvės 

Balandžio 

mėn. 

Gerosios patirties sklaida RitaKirdeikienė, 

Dijana 

Mazaliauskienė. 

Kastantinas 

Vasiliauskas 

Regina 

Kavoliūnienė. 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Pagal švietimo 

skyriaus planą 

 

2018-2019 

m.m 

Matematikos olimpiada, skaitovų konkursas. 

 

  

Metodinio būrelio primininkė                                                                                                             Rita Rožėnienė 

 Švietimo centro metodininkė                                                                                                          Nijolė Mogilovienė  
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