
 

Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 2018–2019 m. m. 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 

 Muzikiniai žaidimai 

ikimokykliniame amžiuje 

Berčiūnų pagrindinė 

mokykla (2019 m. 

vasario mėn. ) 

Patirties sklaida S.Narkevičienė 

A.Savickienė 

 

 Gerosios darbo patirties 

pristatymas „Tėvų 

savanorystė“ 

2019 m. birželio mėn. 

(dieną patikslinsime) 

Ramygalos lopšelyje-

darželyje „Gandriukas“      

 

Patirties sklaida apie 

aktyvesnį bendradarbiavimą 

su tėvais ir vaiko emocijų 

ugdymą 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

G. Dūdienė 

Planuojamas 1-

nos dienos 

seminaras  su ŠC 

pagalba 

 „Mokykime motyvuodami ir 

kurkime muzikuodami“ 

Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“,  

2019 sausio 23 d. 

Pedagogės tobulins 

kvalifikaciją meninio, fizinio 

ugdymo srityse, dalinsis 

patirtimi. 

Mokytojos 

metodininkės: 

V. Nuobarienė, 

R. Adomavičė, 

Ž. Dulkienė 

 

 „Vaikas Lietuvai“ Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“ 

2019 kovas 

Pedagogės tobulins žinias 

apie Alfa kartos vaikų 

ugdymo ypatumus 

Lietuvos/lietuvybės 

puoselėjimo tematika, 

dalinsis patirtimi 

Mokytoja E. 

Mingėlaitė, 

mokytoja 

metodininkė 

I.Širmulienė 

 

 „Alio, ieškome talentų 2019“ Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“, 

2019 balandis 

Ugdysis vaikų 

individualizavimas, 

saviraiška 

Mokytojos 

metodininkės 

R. Adomavičė,  

V. Nuobarienė 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 



 Konferencija „Kūrybiškos 

edukacinės erdvės – tiltas į 

ugdymo(si) sėkmę“ 

2018-11-22 Švietimo 

centre 

 Projektinės veiklos įtakos 

edukacinių aplinkų plėtojimui 

atskleidimas,  pedagogų ir 

vadovų  ugdymo(si) aplinkų 

kūrimo kompetencijos 

tobulinimo,  pedagogų 

teigiamų nuostatų  į inkliuzinį 

ugdymą ir tarpkultūrinį 

bendradarbiavimą formavimo 

Ramutė 

Skrickienė, Nijolė 

Mogilovienė 

 

 Metodiniai susirinkimai Pagal susitarimą Išgirs naujoves, aktualių 

klausimų sprendimus  

I.Širmulienė, 

Nijolė 

Mogilovienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

 Kvalifikacijos tobulinimo 

renginys „STEAM ir PYKŠT 

POKŠT eksperimentai: 

inovatorių kartos ugdymas“. 

2019 m.  Švietimo 

centras 

susipažins su 2 smagių ir 

saugių eksperimentų 

knygelėmis, skirtomis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams tyrinėti, 

eksperimentuoti darželyje, 

lauke, atlikti trumpalaikius ir 

net keletą dienų trunkančius 

eksperimentus,  

 sužinos, kodėl taip svarbu į 

kasdieninį ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą įtraukti 

tyrinėjimo, eksperimentavimo 

elementus, kokią reikšmę jie 

turi šiuolaikinio vaiko raidai,  

turės galimybę patys 

išbandyti keletą įdomių, 

nesudėtingų, vaikų smalsumą 

skatinančių eksperimentų! 

N.Mogilovienė  

 Dalyvavimas Švietimo centro 

siūlomose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

2018–2019 m. m. Ugdysis pedagogai 

pageidaujamose srityse 

N.Mogilovienė  

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 



 Viktorina apie paukščius „Kai 

gandras grįžta į namus“ 

(gandradienis) 

2019 m. kovo 25 d. 

(pirmadienis) 

5-mečių vaikų 

bendradarbiavimas ir 

socializacija 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos:  

N. Rimkienė ir R. 

Stasiukonytė 

Kviesime 

komandas iš kitų 

įstaigų, bus 

parengti 

viktorinos 

nuostatai 

 Mokslinė-praktinė 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

konferencija „Mes gamtos 

vaikai 2018“ 

Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“ 

Spalio 16 d. 

Įtraukti rajono 

priešmokyklinukai į 

 mokslinę-praktinę 

konferenciją, kurios veiklos 

skatins vaikų saviraišką, 

loginį mąstymą, pažinimą, 

tyrinėjimus 

Mokytojos 

metodininkės 

J. Niauronienė, 

I. Širmulienė 

 

 „Alio, ieškome talentų 2019“ Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“, 

2019 balandis 

Ugdysis vaikų 

individualizavimas, 

saviraiška 

Mokytojos 

metodininkės 

R. Adomavičė,  

V. Nuobarienė 

 

 Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, lankančių logopedines 

pratybas, viktorina „Sukam 

sukam galveles““ 

Dembavos lopšelis-

darželis  „Smalsutis“, 

2019 kovas 

Bus lavinamos vaikų 

kompetencijos 

J. Niauronienė 

R. Belazarienė 

 

Metodinio būrelio primininkė                                                                                                            Inga Širmulienė 

 Švietimo centro atstovė                                                                                                                    Nijolė Mogilovienė  

 


