
PANEVĖŽIO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

2022–2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

1. Ugdymo turinio pritaikymas specifiniams ugdymo kontekstams: specialiųjų poreikių vaikams, gabiems vaikams, tautinių mažumų 

vaikams. 

2. Pedagoginių ir metodinių naujovių skleidimas, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos kompetencijos sisteminimas, dalijimasis su 

kolegomis, dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita. 

3. Skaitmeninės kompetencijos ugdymas. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Organizacinė-analitinė 

1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

metodinio būrelio 2022–2023 

m. m. veiklos plano 

pristatymas. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų 2022–2023 m. m. 

veiklos analizė ir informacijos 

mokytojams pateikimas apie 

metodinio būrelio veiklą 

2022 m. spalio mėn. 

 

 

 

2023 m. birželio mėn. 

Aktualių klausimų 

sprendimas 

Nijolė Mogilovienė 

Renata Dabrilienė 

Daiva Ignatavičienė 

Esant 

būtinybei 

galimi ir 

neplaniniai 

susirinkimai 

2.  

Veiklų stebėjimas, aptarimas, 

įsivertinimas 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose 

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas, kompetencijų 

gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

Veiklų 

stebėjimas, 

aptarimas, 

įsivertinimas 

II. Veiklos sritis: Kvalifikacijos kėlimo renginių pedagoginės patirties sklaida, savišvieta 

3. Dalyvavimas rajono metodinių 

būrelių veikloje, jų 

organizuojamose akcijose, 

parodose, projektuose 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose 

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas, kompetencijų 

gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Nijolė Mogilovienė 

Renata Dabrilienė 

 

4. Besiatestuojančiųjų praktinės 

veiklos vertinimas 

 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose 

Gerosios patirties sklaida. 

Pagalba mokytojams 

asmeniniam žinių gilinimui, 

koregavimui ir pritaikymui 

Būrelio mokytojai 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus 

atstovai  
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darbe 

5. Veiklų stebėjimas, aptarimas, 

įsivertinimas 

Visus metus rajono 

švietimo įstaigose  

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas, kompetencijų 

gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

6. Naujienų sklaida feisbuke Visus metus Nuolatinis tobulėjimas 

atsirenkant naudingas 

naujienas 

Metodinio būrelio 

mokytojai  

Nijolė Mogilovienė  

 

7. Mokytojų, mokytojų padėjėjų 

gerosios patirties sklaida 

„Padovanok savo idėją 

kolegai“ 

Švietimo 

centras, 2023 m. 

birželio mėn. 

Asmeninis mokytojo 

įsivertinimas ir 

pasimatavimas, kompetencijų 

gilinimas ir tobulėjimas 

Nijolė Mogilovienė 

Renata Dabrilienė 

Daiva Ignatavičienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

8. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose 

organizuojamose akcijose, 

parodose 

Visus metus Mokytojai tobulins 

kompetencijas  

Nijolė Mogilovienė 

Renata Dabrilienė 

 

 

9.  Dalyvavimas projektinėse 

veiklose 

Pagal Švietimo centro 

planą 

Mokytojai tobulins 

kompetencijas  

Nijolė Mogilovienė 

Renata Dabrilienė 

 

10. Edukacinė išvyka  2023 m. gegužės mėn.  Mokytojai tobulins 

kompetencijas  

Renata Dabrilienė 

Daiva Ignatavičienė 

Nijolė Mogilovienė 

 

11. Dalyvavimas projekte 

„Skaitmeninė švietimo 

transformacija („EdTech“)“  

2023 m. sausio mėn. Mokytojai tobulins 

skaitmenines kompetencijas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

12. „Linksmosios estafetės 2023“ 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 

 

 

13. Konkursas „Alio, ieškome 

talentų 2023“ 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2022 m. gegužės mėn.  

Bus ugdomas vaikų 

individualumas, saviraiška 

Ramutė Adomavičė 

Vida Nuobarienė 

 

14. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, lankančių logopedines 

pratybas, viktorina „Sukam 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2023 m. kovo mėn. 

Logopedines pratybas 

lankantys vaikai plėtos 

socialines, komunikavimo, 

Jovita Niauronienė 

Rasa Belazarienė 
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sukam galveles“ pažinimo kompetencijas 

15. Mokslinė-praktinė 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

konferencija „Mes – gamtos 

vaikai 2023“ 

Dembavos lopšelis-

darželis „Smalsutis“ 

2023 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 

 

16. Šaškių turnyras 

„Priešmokyklinukai žaidžia 

šaškėmis 2023“ 

Velžio lopšelio-darželio 

„Šypsenėlė“ Liūdynės 

skyrius 2023 m. kovo–

balandžio mėn. 

Skatinti ir populiarinti stalo 

žaidimą – šaškes, taip pat 

formuoti kilnų elgesį ir 

draugiškus santykius tarp 
vaikų, lavinti loginį mąstymą, 

dėmesio koncentravimo 

gebėjimą, ugdyti pagarbaus 

rungtyniavimo supratimą 

Renata Dabrilienė  

17. Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinis projektas „Vaisių ar 

daržovių mandala lėkštėje“ 

Smilgių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

Ugdysis vaikų meninė 

kompetencija, skatinanti 

kūrybiškai ir aktyviai veikti 

įgyvendinant STEAM idėjas 

Daiva Marozienė, 

Neringa Steišiūnienė 

 

18. Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinis projektas „Sveikos 

mitybos piramidė“.  

Smilgių gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

Ugdysis vaikų sveikos 

gyvensenos kompetencija 

Daiva Marozienė, 

Neringa Steišiūnienė 

 

 

Būrelio pirmininkė                                                                                             Renata Dabrilienė 

Švietimo centro metodininkė       Nijolė Mogilovienė 


