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PANEVĖŢIO RAJONO SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO  

2016-2017 M.M. DARBO PLANAS 

 
Eil.

Nr. 

Tema  Data Vieta Atsakingi 

asmenys 

Pastabos 

1. Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio  pasitarimas  „2016–

2017 m. m. metodinės veiklos 

gairės“ 

2016 m. 

rugsėjo 

23 d. 

Pavevėţio r. 

savivaldybė 

E. Kvietinskienė, 

L. Šalčiūnienė 

 

2. Kūrybiniai konkursai, 

prevenciniai renginiai skirti 

Tarptautinei psichikos 

sveikatos dienai paminėti 

2016 m. 

spalio mėn. 

Panevėţio r. 

mokyklos 

E. Kazlauskienė, 

socialinės 

pedagogės 

Pagal PPT 

numatytas 

datas 

3. Praktiniai mokymai pagalbos 

mokiniui specialistams 

„Kontakto technika, aktyvus 

klausymasis, konsultavimas ir 

bendradarbiavimas su 

jaunimu“ 

2016 m. 

spalio  

20-21 d. 

Panevėţio r. 

Švietimo 

centras 

E. Kvietinskienė, 

L. Šalčiūnienė 

Mokymus 

veda:  

Mokymų ir 

psichologinio 

konsultavimo 

centro 

psichologės 

4. Tiksliniai mokymai „Elgesio ir 

emocijų kontrolės lavinimas 

netradiciniais metodais“  

2016 m. 

spalio 31 d.  

Panevėţio r. 

savivaldybė 

PPT socialinė 

pedagogė 

E. Kazlauskienė, 

E. Kvietinskienė 

Mokymus 

veda: Kėdainių 

r. socialinė 

pedagogė L. 

Pabrinkienė 

5. Paskaita švietimo pagalbos 

specialistams   „Protinės 

negalios vaikų lytinis švietimas 

ir seksualinis ugdymas “ 

2016 m. 

lapkričio 

 3 d. 

Panevėţio 

Jaunuolių 

dienos 

centras  

Jaunuolių dienos 

centro 

specialistai, 

PPT socialinė 

pedagogė  

E. Kazlauskienė 

 

Mokymus 

veda: 

Jaunuolių 

dienos centro 

specialistai 

6. Seminaras „Smurtas artimoje 

aplinkoje: atpaţinimas ir 

pagalbos vaikams galimybės 

mokykloje“ 

2016 m. 

lapkričio  

8 d. 

Panevėţio r. 

švietimo 

centras 

L. Šalčiūnienė Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

centras 

7. Tarptautinės tolerancijos 

dienos minėjimo renginiai, 

konkursas „Sveika ateitis-4“ 

2016 m. 

lapkričio 

mėn.  

Panevėţio r. 

mokyklos 

E. Kazlauskienė, 

socialinės 

pedagogės 

Pagal PPT 

numatytas 

datas 

8. Konferencija „Patyčių 

mokykloje prevencijos 

galimybės“ švietimo pagalbos 

specialistams 

2016 m. 

gruodţio 

mėn.  

Panevėţio r. 

švietimo 

centras 

E. Kvietinskienė, 

L. Šalčiūnienė, 

E. Kazlauskienė 

Renginio data 

pagal atskirą 

kvietimą 



 

 

9. Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimas „Socialinių 

pedagogų metodinio būrelio 

veiklos įsivertimas“ 

2017 m. 

vasario 

mėn. 

Panevėţio r. 

savivaldybė 

E. Kvietinskienė  

10. Respublikinis renginys 

mokyklose „Veiksmo savaitė 

be patyčių.“ 

2017 m. 

kovo mėn. 

Panevėţio r. 

mokyklos 

Socialinės 

pedagogės 

 

11. Edukacinė išvyka 2017 m. 

geguţės 

mėn.   

 E. Kvietinskienė, 

L. Šalčiūnienė, 

E. Kazlauskienė 

 

12. Dalyvavimas seminaruose, 

mokymuose, konferencijose, 

projektuose, paskaitose, 

akcijose, praktinėse veiklose 

siūlomose metų eigoje 

2016–2017 

m. m. 

Panevėţio 

miestas ir 

rajonas, kiti 

regionai 

E. Kvietinskienė, 

L. Šalčiūnienė 

 

 
 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Elena Kvietinskienė 


