
                 

PANEVĖŽIO RAJONO TIKYBOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 2022–2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

Veiklos kryptys pagal Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų 2022–2023 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. 

1 prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo (mokymo) turinį.  

Prioriteto kryptys: 
1. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

2. Skaitymo gebėjimų ugdymas visose ugdymo srityse. 

 

Eil. 

Nr. 
 

Veiklos pavadinimas 

 

 

Data, vieta 

 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingas 

 

Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Teikiama informacija apie 

tikybos mokymo naujoves, 

dalijamasi gerąja patirtimi 

Visus metus rajono 

mokyklose 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Nijolė Mogilovienė 

Lina Žostautaitė 

bendradarbiaujant su 

PVKC  

 

2. Besiatestuojančiųjų mokytojų 

praktinės veiklos vertinimas 

 

Visus metus rajono 

mokyklose 

Gerosios patirties sklaida. 

Pagalba asmeniniam žinių gilinimui, 

koregavimui ir pritaikymui pamokose 

Mokytojai 

metodininkai, 

deleguojami PVKC 

 

3. Pamokų stebėjimas, aptarimas, 

įsivertinimas 

Visus metus rajono 

mokyklose 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

4. Teikiama pedagoginė dalyko 

pagalba 

Visus metus rajono 

mokyklose 

Gerosios patirties sklaida. Pagalba 

asmeniniam žinių gilinimui, koregavimui ir 

pritaikymui pamokose 

Metodinio būrelio 

mokytojai  

Koordinuoja  

Lina Žostautaitė 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

5. Metodinis susirinkimas 2022 m. lapkričio 

mėn. 

  

Aktualių klausimų sprendimas, kontaktų 

tikslinimas 

Nijolė Mogilovienė  

Lina Žostautaitė  

Vilija Kiaunienė 

PVKC 

 

6. Metodinis susirinkimas Visus metus 

 

Aktualių klausimų sprendimas, kontaktų 

tikslinimas 

Nijolė Mogilovienė  

Lina Žostautaitė 
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7. Metodinis pasitarimas Visus metus pagal 

poreikį 

2021-09-13 

 

Aktualių klausimų sprendimas  

 

Metodinio būrelio aktyvo pasitarimas: 

1. metodinės veiklos aptarimas; 

2. informaciniai klausimai. 

Nijolė Mogilovienė 

 

Lina Žostautaitė  

Vilija Kiaunienė 

 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

8. Atvira tikybos pamoka Visus metus 

 

Gerosios patirties sklaida. Pagalba 

asmeniniam žinių gilinimui, koregavimui ir 

pritaikymui pamokose 

Nijolė Mogilovienė 

PVKC 

Lina Žostautaitė 

 

9. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai  

Visus metus Kompetencijų gilinimas, susipažinimas su 

naujovėmis tikybos pamokose, žinių 

gilinimas ir konkretus pritaikymas 

pamokose 

Nijolė Mogilovienė 

Lina Žostautaitė 

 

 

10. Kvalifikacijos tobulinimas, 

seminarai, gerosios patirties 

sklaida ir rekolekcijos pagal 

Panevėžio vyskupijos 

katechetikos centro planą 

2022–2023 m. m. 

Panevėžio vyskupijos 

sielovados centras, 

Marijonų g. 24, 

Panevėžys 

Kompetencijų gilinimas, susipažinimas su 

naujovėmis tikybos pamokose, žinių 

gilinimas ir konkretus pritaikymas 

pamokose 

PVKC  

Lina Žostautaitė 

 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

11 Mokslo metų pradžios šventė 2022-08-19 

Krekenavos mstl. 

 PVKC 

Lina Žostautaitė 

 

12. Adventinis susitikimas su 

Panevėžio vyskupu 

2022-12-06 Tikybos mokymo ir katechezės vyskupijoje 

ir parapijoje aptarimas 

PVKC  

Lina Žostautaitė 

 

13. Dalyvavimas šalies, rajono 

vaikų kūrybinių darbų 

konkursuose, renginiuose 

Per mokslo metus 

mokyklose, rajone, 

Lietuvoje 

 Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

  

Metodinio būrelio pirmininkė                                   ______________________                      Lina Žostautaitė 

 

 

Švietimo centro metodininkė                                    _____________________                      Nijolė Mogilovienė 


