
PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO  

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

1. Mokinių skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant pažangos. 

2. Mokytojų bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietimo sistemoje. 

3. Emocinis ir vertybinis ugdymas. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Atviros veiklos Visus metus Dalijimasis gerąja patirtimi Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 

 

2. Teikiama informacija apie 

ikimokyklinio ugdymo 

naujoves, dalijimąsi profesine 

patirtimi  

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose 

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas, kompetencijų 

gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 

 

3. Besiatestuojančiųjų praktinės 

veiklos vertinimas 

 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose 

Gerosios patirties sklaida. 

Pagalba asmeniniam žinių 

gilinimui, koregavimui ir 

pritaikymui darbe 

Būrelio mokytojai,  

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus 

atstovai  

 

4. Veiklų stebėjimas, aptarimas, 

įsivertinimas 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose  

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas, kompetencijų 

gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

5. Metodiniai susirinkimai 2021 m. spalio mėn., 

2022 m. gegužės mėn. 

  

Aktualių klausimų 

sprendimas, kontaktų 

tikslinimas 

Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 

 

6. Naujienų sklaida feisbuke Visus metus  Metodinio būrelio 

mokytojai,  

Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

7. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai pagal Švietimo 

Visus metus Kompetencijų gilinimas, 

susipažinimas su 

Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 
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centro planus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

naujovėmis, žinių gilinimas ir 

pritaikymas veikloje  

 

8.  Dalyvavimas projektinėse 

veiklose 

Pagal Švietimo centro 

planą 

Emocinio ir vertybinio 

ugdymo gilinimas 

Nijolė Mogilovienė, 

Jovita Niauronienė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

9. „Linksmosios estafetės 2022“ Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2022 m. gegužės mėn.  

Bus lavinama vaiko fizinė, 

emocinė sveikata, skatinant 

bendradarbiauti, pasitikėti 

savimi, siekiant bendro tikslo 

Živilė Taločkienė, 

Jūratė Baltrušaitienė 

 

 

10. Konkursas „Alio, ieškome 

talentų 2022“ 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2022 m. gegužės mėn.  

Bus ugdomas vaikų 

individualumas, saviraiška 

Ramutė Adomavičė, 

Vida Nuobarienė 

 

11. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, lankančių logopedines 

pratybas, viktorina „Sukam 

sukam galveles“ 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2022 m. kovo mėn. 

Logopedines pratybas 

lankantys vaikai plėtos 

socialines, komunikavimo, 

pažinimo kompetencijas 

Jovita Niauronienė, 

Rasa Belazarienė 

 

12. Mokslinė-praktinė 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

konferencija „Mes – gamtos 

vaikai 2022“ 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2022 m. balandžio mėn. 

Vaikai labiau pažins savo 

artimąją aplinką. Bus ugdomi 

tiriamojo darbo gebėjimai, 

gebėjimai keistis žiniomis, 

patirtimi ir informacija su 

draugais, pristatyti savo 

tiriamąjį darbą 

Jovita Niauronienė 

Inga Širmulienė 

 

13. Kūrybinis projektas „Rudeninė 

moliūgėlio mandala“  

Smilgių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

2021 m. spalio mėn. 

Virtualių nuotraukų paroda Eglė Braknienė  

 

Laikinai einanti būrelio pirmininko pareigas                                                                                             Jovita Niauronienė 

Švietimo centro metodininkė       Nijolė Mogilovienė 


