
2018-2019 m. m. Panevėžio rajono lietuvių kalbos 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. Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos
Nr.

I. Dalijimasis patirtimi
1. Praktinė konferencija 2019 balandžio mėn., Lituanistės pageidauja įgyti R.Jankevičienė Jei bus poreikis,

.Kūrybinės dirbtuvės" Smilgių gimnazija žinių apie individuali mokinio pasidalinti
pažangos fiksavimą, mokinių Smilgių patirtimi gali ir
kūrybiškumo ugdymą,

. .. kitų mokyklųgImnaZIJOS
pagalbą specialiųjų poreikių lietuvių kalbos mokytojai
turintiems mokiniams, mokytojai
integruotą mokymą, išgirsti
sėkmės istorijas

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas
2. Knygos "Siuolaikinė 2019 m. I pusmetis, Lituanistės supažindins, kaip Visos rajono Aptarti knygą

didaktika"; 2017 m. (G. rajono mokyklos tobulinti ugdomąją veiklą, lietuvių kalbos mokyklų
Žibėnienė, V. Indrašienė) taikyti vertinimo principus ir mokytojos metodiniuose
analizė ir aptarimas metodus mokymosi procese būreliuose

mokinių pažangai reflektuoti ypatingą dėmesį
ir vertinti skiriant šioms

temoms: mokymo
ir mokymosi
metodai,
vertinimas ir
isivertinimas,
reflektavimo ir
įsivertinimo
metodai, brandos
darbas

3. Metodinis pasitarimas "NMPP 2019 m. balandis, Susitarta dėl 6 klasių mokinių R. Jankevičienė
vertinimas" Švietimo centras nacionalinių pasiekimų teksto D. Vizbarienė



suvokimo ir rašymo gebėjimų S. Jasiunienė
vertinimo

4. Metodinis pasitarimas "PUPP 2019 m. gegužė, Susitarta dėl II gimnazijos R. Jankevičienė
vertinimas" Švietimo centras klasių mokinių PUPP lietuvių D. Vizbarienė

kalbos ir literatūros vertinimo S. Jasiūnienė
III. Kvalifikacij os tobulinimas

5. P. Mašioto skaitymai "Vertybių 2018 m. gruodis, Lietuvių kalbos ir literatūros R.Karpavičienė Vykstama SC
kaita XXI a. vaikų ir paauglių Vilnius mokytojai bei mokyklų L.Šalčiūnienė transportu kartu
literatūroje" bibliotekininkai pagilins su mokyklų

vaikų literatūros analizės bibliotekininkais
įgūdžius

6. Seminaro "Teksto kurimo ir 2018 m. gruodis, Mokytojos pagilins žinias ir R. Jankevičienė 18 akad. val.
rašymo gebėjimų gilinimas" I Švietimo centras gebėjimus, kaip mokyti D. Vizbarienė programa,
d. mokinius kurti įvairių žanrų mokytojams

tekstus ir juos vertinti; kaip skiriami 6 akad.
ugdyti mokinių rašymo val. savarankiški
gebėjimus darbai

7. Seminaro "Teksto kurimo ir 2019 m. I ketvirtis Mokytojos pagilins žinias ir R. Jankevičienė 18 akad. val.
rašymo gebėjimų gilinimas" II gebėjimus, kaip mokyti D. Vizbarienė programa,
d. mokinius kurti įvairių žanrų mokytojams

tekstus ir juos vertinti; kaip skiriami 6 akad.
ugdyti mokinių rašymo val. savarankiški
gebėjimus darbai

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas
8. Fotografijų konkursas 2018 m. spalis - Pagilintos mokinių ir R. Jankevičienė Sausio mėn.

.Panevėžio rajonas" gruodis, mokytojų bendrosios planuojamas
rajono mokyklos kompetencijos; mokytojai konkurso dalyvių

organizuos netradicinėse susitikimas
erdvėse šiuolaikiškas, su Švietimo centre
realiu gyvenamuoju
laikotarpiu susijusias
pamokas

9. 48-asis tarptautinis jaunimo 2019 m. sausis Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiunienė Vieta bus
epistolinio rašinio konkursas bendrosios kompetencijos D. Vizbarienė tikslinama

10. Ekologinio rašinio konkursas 2018 m. Pagilintos mokinių dalykinės Data, vieta ir
bendrosios kompetencijos atsakingi asmenys

bus tikslinami



II. 51-asis Lietuvos mokinių 2019 m. sausis- Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiunienė Vieta bus
jaunųjų filologų konkursas balandis bendrosios kompetencijos. D. Vizbarienė tikslinama

12. Lietuvių kalbos ir literatūros 2019 m. sausis - kovas Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiūnienė Vieta bus
olimpiada Lietuvos ir užsienio bendrosios kompetencijos D. Vizbarienė tikslinama
lietuviškų mokyklų mokiniams
9-12 kl.

13. Lietuvos mokinių meninio 2019 m. sausis- Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiūnienė Vieta bus
skaitymo konkursas balandis bendrosios kompetencijos D. Vizbarienė tikslinama
5-12 kl.

14. Mokinių konkursas "Svari 2019 m. sausis - vasaris Pagilintos mokinių dalykinės S. Jasiūnienė Vieta bus
kalba - švari galva" bendrosios kompetencijos D. Vizbarienė tikslinama

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Dalia VizbarienėMetodinio būrelio pirmininkė

Renata Jankevičienė

Plano papildymas

1. Bendrųjų programų 2018 m. gruodžio mėn. Pateikti siulymai Bendrųjų D. Vizbarienė Mokyklose
atnaujinimo gairių svarstymas programų atnaujinimo gairių

A.Namavičienėprojekto tobulinimui

R.J ankevičienė


