
PANEVĖŽIO RAJONO PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS. Gilinti mokytojo profesijos kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą mokinių ugdymo(si) kokybę. 

UŽDAVINIAI: 

užtikrinti metodinį, dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą siekiant skleisti pedagogines inovacijas; 

organizuoti veiklas, skatinančias ugdytinių savirealizaciją ir saviraišką siekiant savivaldaus mokymosi bei pažangos pastovumo. 

VEIKLOS KRYPTYS: 

savivaldus mokymasis ir pažangos pastovumas; 

emocinio intelekto ugdymas; 

STREAM, STEAM ugdymas; 

skaitmeninio raštingumo tobulinimas.  

 

VEIKLOS TURINYS: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas 

rezultatas 

Atsakingas Pastabos 

1. Dalijimasis patirtimi 

1.1. ES projekto „Mokinių 

tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendravimas: 

grupinės dinamikos 

galimybės matematikos 

mokyme ir mokymesi“ 

2020-11 

Virtuali aplinka 

Mokytojai įgytas 

žinias taikys 

ugdomajame 

procese 

Gitana Normantė, 

Paįstrio Juozo Zikaro 

gimnazija  

Paįstrio Juozo Zikaro 

gimnazijos pradinių klasių 

mokytojos pasidalys projekte 

įgyta patirtimi 

1.2. Nuotolinis mokymasis su 

„Seasaw“ 

2021-01 

Virtuali aplinka 

Mokytojai išmoks 

naudotis „Seasaw“ 

mokymosi aplinka 

Vilma Orlovienė, 

Piniavos mokykla-darželis  

 

1.3. „Durstinio“ metodas 

pamokoje. Atvira pamoka 

2021-02 

Dembavos 

Mokytojai pagilins 

žinias apie 

„Durstinio“ metodą 

Rita Rožėnienė, 

Dembavos progimnazija 
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progimnazija bei tikslingai jį 

taikys pamokose 

1.4. Skaitmeninių priemonių 

naudojimas pamokoje 

2021-03 

Dembavos 

progimnazija 

Mokytojai gebės 

tikslingai parinkti ir 

taikyti skaitmenines 

priemones ugdymo 

procese 

Lolita Vyšniauskienė, 

Dembavos progimnazija 

 

1.5. Robotukų „Mind 

Designer“ 

programavimas.  

2021-02 

ŠC 

Bus pagilinta 

mokytojų 

skaitmeninio 

raštingumo bei 

emocinė 

kompetencijos 

Jurgita Vaitiekūnienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

Mokytojai, dalyvaujantys 

projekte „RoBy“, pasidalys 

patirtimi bei priemonėmis 

1.6. Apskrito stalo diskusija 

„Technologinė kūryba 

pradiniame ugdyme“ 

2021-06 

Velžio gimnazija 

Bus pagilinta 

mokytojų 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencija 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

Nuotolinių mokymų „Teachers 

Lead Tech“ dalyviai pasidalys 

patirtimi 

1.7. Dalijimasis mokytojams 

aktualia informacija 

virtualioje Panevėžio r. 

pradinio ugdymo 

mokytojų grupėje 

Visus metus Mokytojai 

virtualioje aplinkoje 

dalysis pedagogine, 

metodine bei 

dalykine medžiaga 

Nijolė Mogilovienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

2. Naujovės, aktualūs klausimai 

2.1. MB veiklos plano 2020-10 Pasiūlytos aktualios Nijolė Mogilovienė, ŠC  
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sudarymas Virtuali aplinka MB veiklos bei 

sudarytas 2020–

2021 m. m. veiklos 

planas 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

2.2. Skaitymo strategija 

„Piešiu tekstą“. Kaip 

sukurti tinkamą tekstą? 

2020-11-04 

TEAMS aplinka 

Mokytojai dalyvaus 

mokytojų teksto 

kūrimo konkurse 

„Piešiu tekstą“.  

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

 

2.3. MB pasitarimas 2020-12 

TEAMS aplinka 

Metodinių grupių 

pirmininkai aptars 

aktualius klausimus. 

Bus sudaryta 

Panevėžio r. 

pradinių klasių 

mokinių skaitymo 

skatinimo projekto 

„Kartu skaityti 

gera...“ darbo grupė 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

 

2.4. Apskrito stalo diskusija 

„Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo dermė“ 

2021-02-18 

ŠC 

Bus aptartos 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

programų sąsajos, 

mokytojų vizijos ir 

lūkesčiai 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

2.5. MB pasitarimas 2021-03 

ŠC 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai aptars 

aktualius klausimus. 

Panevėžio r. 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 
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pradinių klasių 

mokinių skaitymo 

skatinimo projekto 

„Kartu skaityti 

gera...“ darbo 

grupės susitikimas 

2.6. MB pasitarimas. 

UTA dokumentų analizė. 

Metodinio būrelio 

nuomonės, pastabų, 

pasiūlymų dėl pradinio 

ugdymo programos 

projekto pateikimas 

2021-01–06 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai aptars 

aktualius klausimus 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimas 

3.1. Šalies teksto kūrimo 

konkursas mokytojams 

„Piešiu tekstą“ 

2020-12 

 

Dalyvaudami 

konkurse mokytojai 

pagilins ugdymo 

turinio 

įgyvendinimo ir 

tobulinimo 

kompetenciją 

gilinant siejamosios 

strategijos „Piešiu 

tekstą“ modelio 

analizę 

Renata Jankevičienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

3.2. Microsoft TEAMS 

programa 

2020-12 

Virtuali TEAMS 

aplinka 

 

Mokytojai 

susipažins su 

Microsoft TEAMS 

programa 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 
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3.3. „Alfa kartos vaikų 

ugdymas“ 

2021-02 

Teams aplinka 

ŠC 

Susipažins su Alfa 

kartos vaikų 

ugdymo(si) 

ypatumais 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

3.4. „Patyriminis ugdymas“ 

 

2021-03 

ŠC 

 

Bus pagilintos 

STEAM ugdymui 

aktualios mokytojo 

kompetencijos 

Marytė Trinkūnienė, 

Dembavos progimnazija 

 

3.5. Išvyka į Šiaulius. 

Susitikimas su 

„STEAMuko“ autoriais 

2021-06 Bus pagilintos 

STEAM ugdymui 

aktualios mokytojo 

kompetencijos 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

 

4. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

4.1. Pateikčių kūrimo 

konkursas „Lietuvos 

raudonoji knyga: 

saugomos rūšys 

Lietuvoje“ 

 

2020-11 

Virtuali aplinka 

Mokiniai išmoks 

dirbti su „Power 

Point“ programa. 

Bus pagilinta 

mokinių 

gamtamokslinė 

kompetencija 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

4.2. Respublikinis 1–4 klasių 

mokinių piešinių 

konkursas „Kalėdų 

dovana“ 

2020-12 

Virtuali aplinka 

Bus patenkinti 

mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiai 

Renata Jankevičienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 
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4.3.  Jaunojo kūrėjo konkurso, 

skirto Mokyklų 

bendruomenių metams, 

baigiamasis renginys 

2021 

Pagal Švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus mėnesio planą 

http://www.panrs.lt/ 

Bus apdovanoti 

konkurso laureatai 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

 

 

4.4. Panevėžio rajono pradinių 

klasių mokinių skaitymo 

skatinimo projektas 

„Kartu skaityti gera...“ 

2021-01 – 2021-04 

ŠC 

Gerės mokinių 

skaitymo 

motyvacija 

Nijolė Mogilovienė, ŠC 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

4.5. Panevėžio rajono pradinių 

klasių mokinių skaitymo 

skatinimo projekto „Kartu 

skaityti gera...“ konkursas 

„Viena knyga“ 

2021-04 

Pagal Panevėžio rajono 

savivaldybės 2021 metų 

vaikų ir mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt/ 

Didės mokinių 

skaitymo 

motyvacija. Bus 

sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir 

pažangos 

pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

4.6. Meninio skaitymo 

konkursas 

2021-03 

Pagal Panevėžio rajono 

savivaldybės 2021 metų 

vaikų ir mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt/ 

Bus patenkinti 

mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiai 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

 

4.7. Jaunojo kūrėjo konkursas 

„Aš kuriu“ 

2021-04 

Pagal Panevėžio rajono 

Bus patenkinti 

mokinių 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

 

http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
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savivaldybės 2021 metų 

vaikų ir mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt/ 

savirealizacijos ir 

saviraiškos 

poreikiai. Bus 

sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir 

pažangos 

pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

4.8. 3–4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

2021-03 

Pagal Panevėžio rajono 

savivaldybės 2021 metų 

vaikų ir mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt/ 

Bus patenkinti 

mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos 

poreikiai. Bus 

sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir 

pažangos 

pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

MB pirmininkė 

 

4.9. Skaitymo dirbtuvės 

„Piešiu tekstą“ 

2021-03 

Pagal Panevėžio rajono 

savivaldybės 2021 metų 

vaikų ir mokinių 

dalykinių olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt/ 

Gerės mokinių 

skaitymo 

motyvacija. Bus 

patenkinti mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiai 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

4.10. Tyrėjo diena 

 

2021-05 

Ramygalos gimnazija 

Bus pagilinta 

mokinių 

Laima Černienė, 

Ramygalos gimnazija 

 

http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
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 gamtamokslinė 

kompetencija 

 

4.11. Gamtamokslinio ugdymo 

konferencija „Ir aš 

išjudinsiu Žemės rutulį“ 

2021-04 

Dembavos 

progimnazija 

Bus patenkinti 

mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos 

poreikiai. Bus 

sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir 

pažangos 

pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Marytė Trinkūnienė, 

Dembavos progimnazija 

 

4.12.  „Žiniuko“ konkursas  2021-03 

Dembavos 

progimnazija 

 

Bus patenkinti 

mokinių 

savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiai 

Lolita Vyšniauskienė,  

Rita Rožėnienė, 

Dembavos progimnazija 

 

 

          Veiklos turinys gali būti keičiamas ir papildomas. 

           Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                        Jolanta Andriuškevičienė 

           Švietimo centro metodininkė                                                                                                                         Nijolė Mogilovienė  


