
PANEVĖŽIO R. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS: 

Gilinti mokytojo profesines kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą mokinių ugdymo(si) kokybę. 

UŽDAVINIAI: 

 Užtikrinti metodinį, dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą siekiant dalytis gerąja patirtimi bei skleisti pedagogines inovacijas.  

 Organizuoti veiklas, skatinančias ugdytinių savirealizaciją ir saviraišką siekiant savivaldaus mokymosi bei pažangos pastovumo. 

VEIKLOS KRYPTYS: 

 įtraukusis ugdymas; 

 skaitmeninio raštingumo tobulinimas; 

 savivaldus mokymasis; 

 emocinio intelekto ugdymas; 

 STREAM, STEAM ugdymas. 

 

VEIKLOS TURINYS: 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Dalijimasis aktualia 

informacija Panevėžio r. 

pradinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio „Facebook“ 

grupėje 

Visus metus Mokytojai virtualiai dalysis 

pedagogine, metodine bei 

dalykine medžiaga 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

Skirmantė Petrauskienė, 

Pažagienių mokykla-darželis 

 

2. Robotukų „Mind 

Designer“ programavimas 

2022-02 

Švietimo centras 

Bus pagilinta mokytojų 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencija 

Jurgita Vaitiekūnienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

Mokytojai, 

dalyvaujantys projekte 

„RoBy“, pasidalys 

įgyta patirtimi 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. Metodinio būrelio veiklos 2021-10 Pasiūlytos aktualios Nijolė Mogilovienė, Švietimo  
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plano sudarymas Virtuali aplinka metodinio būrelio veiklos bei 

sudarytas 2021–2022 m. m. 

veiklos planas 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

2.  Pasirengimo įgyvendinti 

Švietimo įstatymo  

2021–2024 m.veiksmų 

planą aptarimas 

2021-11 

Nuotoliniu būdu 

Aptartos priemonės, kaip 

pritaikyti mokyklų aplinkas 

įvairių ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

3. Metodinio būrelio 

pasitarimas 

2021-12 

TEAMS aplinka 

Metodinių grupių pirmininkai 

aptars aktualius klausimus. 

Bus sudaryta Panevėžio r. 

pradinių klasių mokinių 

skaitymo skatinimo projekto 

„Kartu skaityti gera...“ 

vykdymo darbo grupė 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

4. Apskritojo stalo diskusija 

„Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo dermė“ 

2022-02 

Švietimo centras 

Bus aptartos priešmokyklinio 

ir pradinio ugdymo programų 

sąsajos, mokytojų vizijos ir 

lūkesčiai 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė,  

Sandra Daukantienė, 

Velžio gimnazija 

 

5. Metodinio būrelio 

pasitarimas 

2022-03 

Švietimo centras 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

aptars aktualius klausimus. 

Panevėžio r. pradinių klasių 

mokinių skaitymo skatinimo 

projekto „Kartu skaityti 

gera...“ vykdymo darbo 

grupės susitikimas 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

6. Metodinio būrelio 

pasitarimas 

2022-06 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

aptars aktualius klausimus, 

įsivertins metodinio būrelio 

2021–2022 m. m. veiklą.  

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 
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III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Mokymai „Debatų 

organizavimo metodika“ 

2021-11-19 Mokytojai susipažins su 

debatų organizavimo 

metodika, praktiškai debatuos 

Rasa Stakienė, Velžio 

gimnazija, 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

2. Šalies teksto kūrimo 

konkursas mokytojams 

„Piešiu tekstą“ 

2022-01 

 

Dalyvaudami konkurse 

mokytojai pagilins ugdymo 

turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo kompetenciją 

gilinant siejamosios 

strategijos „Piešiu tekstą“ 

modelio analizę 

Renata Jankevičienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė,  

Velžio gimnazija 

 

3. Išvyka į Šiaulius. 

Susitikimas su 

„STEAMuko“ autoriais  

2022-06 Bus pagilintos STEAM 

ugdymui aktualios mokytojo 

kompetencijos 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Panevėžio r. 3–4 klasių 

mokinių pateikčių kūrimo 

konkursas „Pristatyk 

nykstantį augalą“ 

 

2021-11 

Virtuali aplinka 

Mokiniai išmoks dirbti su 

„Power Point“ programa. Bus 

pagilinta mokinių skaitmeninė 

bei gamtamokslinė 

kompetencijos 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Dainora Šešetienė, Velžio 

gimnazija 

 

2. Fenomeno tyrinėjimas „Aš 

draugiškas gamtai!“ 

2021-11 – 2022-06 Visi mokiniai bus įtraukti į 

ekologines, aplinkosaugines 

patyrimines veiklas 

Jurgita Vaitiekūnienė, Švietimo 

centro direktorė 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

Dalyvauja 3 Panevėžio 

rajono ir 4 Panevėžio 

miesto mokyklos 

3. Panevėžio r. 1–2 ir 3–4 

klasių mokinių „Žiniuko“ 

konkursas  

2021-11 

Dembavos 

progimnazija 

Mokytojai parengs mokinius 

konkursui 

Rita Rožėnienė, 

Lolita Vyšniauskienė, 

Dembavos progimnazija 

Po 1 mokinį iš 

mokyklos 1–2 ir  

3–4 klasių  

4. Šalies 1–4 klasių mokinių 2021-12 Bus patenkinti mokinių Renata Jankevičienė, Švietimo  
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piešinių konkursas 

„Kalėdų dovana“ 

Virtuali aplinka savirealizacijos ir saviraiškos 

poreikiai 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

5. Panevėžio r. pradinių 

klasių mokinių skaitymo 

skatinimo projektas „Kartu 

skaityti gera...“ 

2022-01 – 2022-04 

Švietimo centras 

Didės mokinių skaitymo 

motyvacija 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė,  

Velžio gimnazija 

 

6. Panevėžio r. pradinių 

klasių mokinių skaitymo 

skatinimo projekto „Kartu 

skaityti gera...“ konkursas 

„Viena knyga“ 

2022-04-01 

Pagal Panevėžio 

rajono savivaldybės 

2022 metų vaikų ir 

mokinių dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt  

Bus įtraukti visi mokiniai, 

todėl didės kiekvieno mokinio 

skaitymo motyvacija. Bus 

sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir pažangos 

pastovumą skaitinačios 

sąlygos 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

7. Žaidimų gamyba iš 

plastiko 

2022-03-20 Į projekto „Judėjimas: 

mokykla be plastiko (SPEM)“ 

veiklą bus įtraukti visi 

mokiniai, sudarytos savivaldų 

mokymąsi ir pažangos 

pastovumą skaitinačios 

sąlygos 

Nijolė Mogilovienė, Švietimo 

centras 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

8. Meninio skaitymo 

konkursas 

2022-03 

Pagal Panevėžio 

rajono savivaldybės 

2022 metų vaikų ir 

mokinių dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

Bus patenkinti mokinių 

savirealizacijos ir saviraiškos 

poreikiai 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

http://www.panrs.lt/
https://www.prsc.lt/lt/component/events/?view=event&id=1793
https://www.prsc.lt/lt/component/events/?view=event&id=1793
https://www.prsc.lt/lt/component/events/?view=event&id=1793
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renginių grafiką 

http://www.panrs.lt  

9. Jaunojo kūrėjo konkursas 

„Aš kuriu“ 

2022-04 

Pagal Panevėžio 

rajono savivaldybės 

2022 metų vaikų ir 

mokinių dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt  

Bus patenkinti mokinių 

savirealizacijos ir saviraiškos 

poreikiai. Bus sudarytos 

savivaldų mokymąsi ir 

pažangos pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Sandra Daukantienė, Velžio 

gimnazija 

 

10. 3–4 klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

2022-03 

Pagal Panevėžio 

rajono savivaldybės 

2022 metų vaikų ir 

mokinių dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt  

Bus patenkinti mokinių 

savirealizacijos ir saviraiškos 

poreikiai. Bus sudarytos 

savivaldų mokymąsi ir 

pažangos pastovumą 

skaitinačios sąlygos 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius; 

JolantaAndriuškevičienė, 

metodinio būrelio pirmininkė 

 

11. Skaitymo dirbtuvės 

„Piešiu tekstą“ 

2022-03 

Pagal Panevėžio 

rajono savivaldybės 

2022 metų vaikų ir 

mokinių dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką 

http://www.panrs.lt  

Didės mokinių skaitymo 

motyvacija. Bus patenkinti 

mokinių savirealizacijos ir 

saviraiškos poreikiai 

Inesa Vietienė, Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius 

Jolanta Andriuškevičienė, 

Velžio gimnazija 

 

12.  Panevėžio r. varžybos 

„Stiprūs, drąsūs, vikrūs“ 

2022-05 

Dembavos 

Mokytojai gebės tikslingai 

parinkti ir paruošti mokinius 

Rita Rožėnienė,  

Jonas Baronas, 

2 pirmokai, 2 antrokai,  

2 trečiokai ir  

http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
http://www.panrs.lt/
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progimnazija varžyboms  Dembavos progimnazija 2 ketvirtokai. 

Komanda iš 8 mokinių 

          Veiklos turinys gali būti keičiamas ir papildomas. 

           Metodinio būrelio pirmininkė                                                                                                                        Jolanta Andriuškevičienė 

           Švietimo centro metodininkė                                                                                                                         Nijolė Mogilovienė  

 


