
 

2018–2019 m. m. Panevėžio rajono klasių vadovų  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. Gerosios patirties sklaida  

„Žinios – proto akys“ 

 Ch. Martis 

Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas 

2019-02-19 

Švietimo centras 

 

 

Patobulins profesinę 

kompetenciją 

Asta Klydžienė 

Renata 

Jankevičienė 

 

2. IT panaudojimas klasės vadovo 

darbe 

2019-02-19 

Švietimo centras 

Patobulins bendrąsias 

kompetencijas 

Asta Klydžienė 

Renata 

Jankevičienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Klasės vadovų metodinis 

pasitarimas 

2018-09-27 

Švietimo centras 

 

Bus sudarytas veiklos planas  Asta Klydžienė 

Renata 

Jankevičienė 

 

4. „Erasmus+“ KA2 programos 

projekto „Prosocialinės 

vertybės“ veiklos  

Panevėžio r. mokyklose 

Visus metus 

Patobulins bendrąsias 

kompetencijas 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

Asta Klydžienė 

Laura Šinkūnienė 

Aušra 

Krikščiūnienė 

Renata 

Jankevičienė 

 

5. G.Žibėnienės ir V.Indrašienės 

knygos „Šiuolaikinė didaktika“ 

aptarimas 

2019 m. I pusmetis 

Panevėžio rajono 

mokyklos 

Patobulins profesinę 

kompetenciją 

Visi klasių 

auklėtojai 

Mokyklose 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 



6. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „Kaip ugdyti 

prosocialines vertybes“ 

 

Iglika Angelova, Trakijos 

universiteto (Bulgarija) 

dėstytoja 

10-17 

Švietimo centras 

 

Patobulins profesinę 

kompetenciją 

 „Erasmus+“ KA2 

programos 

projektas 

„Prosocialinės 

vertybės“ 

finansuojamas 

remiant Europos 

Komisijai 

7.  Seminaro „Žmogaus virsmas 

lytišku individu: lytiškumo 

sąvoka, raida, kliūtys bei 

pagalba“ II d.  

Vaidas Arvasevičius 

 

 

10-29  

Švietimo centras 

Patobulins profesinę 

kompetenciją 

Renata 

Jankevičienė 

 

Projektas „Pažink 

save ir kitus“ 

8. Seminaro „Pažink save ir 

kitus“ III dalis „Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrosios programos 

integravimo galimybės“ 

2018-11-21 Patobulins profesinę 

kompetenciją 

Renata 

Jankevičienė 

Projektas „Pažink 

save ir kitus“ 

9. Pilietiškumo ugdymo paskaita. 

Lektorius Karolis Zikaras, 

Lietuvos kariuomenės 

Strateginės komunikacijos 

departamento vyr. specialistas 

 

10-30 

Panevėžio r. Velžio 

gimnazija 

Patobulins profesinę 

kompetenciją  

Renata 

Jankevičienė 

Asta Klydžienė 

Neįvyko, 

nesusidarė grupė 

10.  „Kaip taikyti Europos 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos kokybės 

standartus“ 

Dr. Inga Bankauskienė 

11-07 

Švietimo centras 

Dalyviai gaus leidinį 

„Europos psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos kokybės 

standartai“  bei kitą 

informacinę medžiagą 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos tema, 

įgis patirties, kaip rengti 

prevencinius projektus 

Renata 

Jankevičienė 

 

 

      

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 



11. Praktinė konferencija 

„Kūrybinės dirbtuvės 2019“ 

 Patobulins profesinę 

kompetenciją. 

Smilgių 

gimnazijos 

mokytojai 

 

12. Fotografijų konkursas 

„Pamoka netradicinėje erdvėje 

2018 m. spalis – 

gruodis 

Mokytojai ves pamokas 

netradicinėse erdvėse, skatins 

mokinius reflektuoti bei 

gilinti skaitmenines 

kompetencijas  

Renata 

Jankevičienė 

 

 

      

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                                                               Asta Klydžienė 

                                                                                                                           

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja                                                                                                                                    Renata Jankevičienė  


