
2018–2019 m. m. Panevėžio rajono anglų kalbos mokytojų 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. Praktinė konsultacija „eTwinning 

pradedantiesiems“ 

 

2018 gruodžio mėn., 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

Mokytojai susipažins su 

programos eTwinning veikla, 

kvalifikacijos tobulinimo 

galimybėmis, tarptautine 

patirtimi 

V. Šiaučiūnė 

R.Jankevičienė 

 

2. Praktinė konferencija 

„Kūrybinės dirbtuvės“ 

 

2019 balandžio mėn., 

Smilgių gimnazija 

Mokytojai pagilins profesines 

kompetencijas 

R.Jankevičienė 

 

Smilgių gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytojai 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Metodinis pasitarimas. 2017–2018 

m. m. veiklos aptarimas, 2018–

2019 m. m. gairių numatymas ir 

naujo veiklos plano sudarymas. 

 

2018 m. rugsėjo mėn., 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

Mokytojai išsakys savo 

pageidavimus metodinės veiklos 

organizavimui bei kvalifikacijos 

tobulinimui, kuriais remiantis 

bus parengtas veiklos planas 

R.Jankevičienė 

A.Namavičienė 

R.Stakienė 

 

 

4. Dalyvavimas PRŠC 

organizuojamuose metodiniuose 

užsiėmimuose, seminaruose, 

pasitarimuose, susijusiuose su 

švietimo aktualijomis 

 

2018–2019 m. m., 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

Mokytojai susipažins su 

švietimo naujovėmis ir 

aktualijomis 

V. Šiaučiūnė 

R.Jankevičienė 

 

5. Dalyvavimas šalies mokytojų 

organizuojamuose vebinaruose. 

 

2018–2019 m. m. Mokytojai pagilins profesines 

kompetencijas 

Rajono užsienio 

kalbų mokytojai 

 

 

6. Dalyvavimas užsienio kalbų 

vadovėlius leidžiančių leidyklų 

pristatymuose 

2018–2019 m. m. Mokytojai susipažins su 

naujausiomis mokymo 

priemonėmis 

Rajono užsienio 

kalbų mokytojai 

 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

7. Seminaro „Socialinis emocinis 

ugdymas“ I d. 

2019 m. sausio mėn. Mokytojai įgis socialinio 

emocinio ugdymo žinių 

R.Jankevičienė Lektorius – Maltos 

universiteto 



profesorius Carmel 

Cefai 

8. Seminaro „Socialinis emocinis 

ugdymas“ II d. „Socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas 

panaudojant IKT“ 

2019 kovo mėn., 

Šiaulių r. Kuršėnų 

Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras 

Mokytojai įgis socialinio 

emocinio ugdymo žinių 

V. Šiaučiūnė 

R.Jankevičienė 

 

9. Seminaro „Socialinis emocinis 

ugdymas“ III d. Apskritojo stalo 

diskusija: socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymas (patirties 

sklaida) 

2019 m. balandžio mėn. 

Panevėžio rajono švietimo 

centras 

 

Mokytojai įgis socialinio 

emocinio ugdymo žinių 

V. Šiaučiūnė 

R.Jankevičienė 

 

10. Seminaro „Socialinis emocinis 

ugdymas“ IV d. „Socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymas: 

mokomės iš kino“ 

2019 m. birželio mėn.  Mokytojai įgis socialinio 

emocinio ugdymo žinių 

Rajono anglų 

kalbos mokytojai 

 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

11. Renginiai, skirti Europos kalbų 

dienai paminėti 

 

2018 spalio mėn., rajono 

mokyklos 

 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Visi rajono anglų 

kalbos mokytojai 

 

 

12. Edukacinė išvyka su mokiniais į 

Amerikos dramos teatro spektaklį 

„Romeo and Juliet“ 

 

2018 m. lapkričio mėn., 

Kaunas 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Rajono gimnazijų 

anglų kalbos 

mokytojai 

 

 

13. Užduočių rengimas 6 kl. mokinių 

anglų kalbos olimpiadai 

 

2018 m. lapkričio mėn., 

Smilgių ir Velžio 

gimnazijos 

 

Mokytojai įgis užduočių 

rengimo aukštesniųjų mąstymo 

gebėjimų turintiems mokiniams 

patirties 

Smilgių ir Velžio 

gimnazijų anglų 

kalbos mokytojos 

 

 

14. Fotografijų konkursas ,,Panevėžio 

rajonas” 

2018 m. gruodžio mėn.  Mokytojai ves pamokas 

netradicinėse aplinkose, 

mokiniai reflektuos savo 

mokymosi patirtį 

R. Jankevičienė  

15. Vokiečių ir prancūzų kalbų 

pasiekimų lygio nustatymas II 

gimnazijos klasėse 

 

2019 m. vasario 26 d., 

visos pagrindinio ugdymo 

mokyklos 

 

Nustatytas mokinių pasiekimų 

lygis, kuriuo remiantis 

fiksuojama mokinio pažanga bei 

planuojamas tolimesnis 

mokymasis 

Rajono vokiečių ir 

prancūzų kalbų 

mokytojai 

 

 

16. Anglų kalbos pasiekimų lygio 

nustatymas II gimnazijos klasėse 

 

2019 m. vasario 27 d., 

visos pagrindinio ugdymo 

mokyklos 

 

Nustatytas mokinių pasiekimų 

lygis, kuriuo remiantis 

fiksuojama mokinio pažanga bei 

planuojamas tolimesnis 

Rajono anglų 

kalbos mokytojai 

 

 



mokymasis 

17. Rusų kalbos pasiekimų lygio 

nustatymas II gimnazijos klasėse 

 

2019 m. vasario 28 d., 

visos pagrindinio ugdymo 

mokyklos 

 

Nustatytas mokinių pasiekimų 

lygis, kuriuo remiantis 

fiksuojama mokinio pažanga bei 

planuojamas tolimesnis 

mokymasis 

Rajono rusų kalbos 

mokytojai 

 

 

18. Panevėžio rajono anglų kalbos 

olimpiada I–II gimnazijos klasėms 

 

2019 m. vasario mėn. 

Velžio gimnazija 

 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Velžio gimnazijos 

anglų kalbos 

mokytojai 

 

 

19. Panevėžio rajono anglų kalbos 

olimpiada III gimnazijos klasėms 

 

2019 m. kovo mėn. 

Raguvos gimnazija 

 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Raguvos 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytojos 

 

 

20. Panevėžio rajono anglų kalbos 

olimpiada 6 kl. 

 

2019 m. kovo mėn. 

Ramygalos gimnazija 

 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Ramygalos 

gimnazijos anglų 

kalbos mokytojai 

 

 

21. Abėcėlės šventė 

 

2019 m. kovo mėn. 

Rajono mokykloje 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Rajono rusų kalbos 

mokytojai 

 

 

22. Frankofonijos diena 2019 m. kovo mėn.  

Rajono mokyklose 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Rajono prancūzų 

kalbų mokytojai 

 

 

23. Mažoji olimpiada „English for 

Fun“ 

 

2019 m. 

Panevėžio rajono 

mokykla 

 

Mokiniai pagilins užsienio 

kalbos žinias 

Rajono pradinių 

klasių anglų kalbos 

mokytoja 

 

 

Parengė 

Panevėžio rajono užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vaida Šiaučiūnė 

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė 


