
2019–2020 m. m. Panevėžio rajono lietuvių kalbos metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- Savivaldusis mokymas; 

- 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. Mokytojų, taisiusių lietuvių 

kalbos ir literatūros  valstybinio 

brandos egzamino darbus,  

dalijimasis savo 

rekomendacijomis, į ką derėtų 

atkreipti dėmesį ruošiant 

mokinius 

2020 m. I ketvitrtis Mokytojos pagilins žinias ir 

gebėjimus, kaip mokyti 

mokinius kurti įvairių žanrų 

tekstus ir juos vertinti; kaip 

ugdyti mokinių raštingumą 

N.Mogilovienė  

2. Idėjų mugė „Dalinuosi gerąja 

patirtimi“ (orientuota į 

pamokos tyrimo išvadas) 

2020  sausis 

Švietimo centras 

Mokytojos pagilins žinias, 

kaip parinkti užduotis, 

skatinančias tiriamąjį, 

patirtinį, į problemos 

sprendimą orientuotą 

mokymąsi, kaip mokymasis 

vadovaujant mokytojui 

derinamas su savivaldžiu 

mokymusi, kaip ugdyti 

mokinių rašymo gebėjimus 

N.Mogilovienė 

J.Klimavičiūtė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

3. Medžiagos apie savivaldųjį 

mokymąsi rinkimas ir 

analizavimas 

2020  II ketvirtis 

Paliūniškis 

Lituanistės pagilins žinias, 

kaip efektyviai padėti 

mokiniui išsikelti sau tikslus, 

uždavinius, pačiam pasirinkti 

mokymosi metodus, veiklas ir 

t.t. 

Visos rajono 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

Aptarti knygą 

mokyklų 

metodiniuose 

būreliuose  

4. Metodinis pasitarimas „NMPP  

vertinimas“ 

2020 m. balandis, 

Švietimo centras 

Susitarta dėl 6 klasių mokinių 

nacionalinių pasiekimų teksto 

N.Mogilovienė 

S. Jasiūnienė 

 



suvokimo ir rašymo gebėjimų 

vertinimo 

5.  Metodinis pasitarimas „PUPP 

vertinimas“ 

2020 m. gegužė, 

Švietimo centras 

Susitarta dėl II gimnazijos 

klasių mokinių PUPP lietuvių 

kalbos ir literatūros vertinimo 

N.Mogilovienė 

S. Jasiūnienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6.. Pažink vaiką ir kolektyvą per 

teatro metodus 

2020 sausis 

Švietimo centras 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai bei klasių 

auklėtojai išmoks geriau 

pažinti vaiką, perprasti 

kolektyvą 

R. Švagždienė  

7. Seminaras, skirtas  darbui su 

gabiais vaikais  

2020 m. sausis, 

Švietimo centras 

Mokytojos pagilins žinias ir 

gebėjimus, kaip dirbti su 

gabiais vaikais, atskleisti jų 

įgimtus talentus 

N.Mogilovienė  

8. Išvyka į spektaklį. Keistuolių 

teatro spektaklis „Varnas“. 

Edukacinė programa „Trijų 

poetų draugystė“ (T. Venclova, 

J. Brodskis, Č. Milošas). 

2020 II ketvirtis Mokytojos pagilins žinias ir 

gebėjimus, kaip analizuoti 

spektaklį, susipažins su 

naujaisiais spektaklių 

pastatymais 

N.Mogilovienė  

 Išvyka į Kaliningrado sritį 2020m.II ketvirtis Mokytojos pagilins žinias 

apie Mažąją Lietuvą, iš jos 

kilusius lietuvių kūrėjus  

N.Mogilovienė  

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

      

9. 49-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas  

 

2019 m. sausis Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

S. Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

10. Ekologinio rašinio konkursas 2018 m. Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 

 Data, vieta ir 

atsakingi asmenys 

bus tikslinami 

11. 52-asis Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkursas 

2020 m. sausis – 

balandis 

Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos. 
S. Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

12. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų mokiniams 

9–12 kl. 

2020 m. sausis – kovas Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 
S. Jasiūnienė 

 

Vieta bus 

tikslinama 

13. Lietuvos mokinių meninio 2020 m. sausis – Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiūnienė Vieta bus 



skaitymo konkursas 

5–12 kl. 

balandis bendrosios kompetencijos  tikslinama 

14. Mokinių konkursas „Švari 

kalba – švari galva“ 

2020 m. sausis – vasaris Pagilintos mokinių dalykinės 

bendrosios kompetencijos 
S. Jasiūnienė 

J.Klimavičiūtė 

Vieta bus 

tikslinama 

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                      Jurgita Klimavičiūtė    

Švietimo centrometodininkė                                                                                                                                         Nijolė Mogilovienė 

 

 

 


