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I. 2019–2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas. 

Prioriteto kryptys: 

 skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant vadovais ir 

baigiant mokiniais; 

 laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; 

 mokyti mokytis taikant įvairias strategijas; 

 organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju; 

 išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą. 

 

Socialinių pedagogų metodinės veiklos kryptys: 

 Prevencinė veikla: socialinės atskirties, patyčių, smurto prevencija. 

 Metodų įvairovės / inovacijų taikymas socialinio pedagogo darbe. 

 Profesinės veiklos žinių gilinimas kvalifikaciniuose seminaruose. 

 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Aktyviai dalyvaujant socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje, tobulinti profesines 

kompetencijas, dalinantis metodine patirtimi bei darbo su mokyklos bendruomenėmis strategijomis, 

gebėti analizuoti prevencinės veiklos daromą poveikį mokiniams. 

 

1 uždavinys. Bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, sprendžiant vaiko gerovės problemas. 

2 uždavinys. Tobulinti profesines kompetencijas, mokytis vieniems iš kitų, dalinantis patirtimi apie 

darbo su mokyklos bendruomene taikomus metodus ir strategijas. 

 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios 

patirties renginiai  

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1.1. 2018–2019 m. m. socialinių 

pedagogų metodinio būrelio veiklos 

ataskaitos aptarimas. 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Metodinio būrelio 

pirmininkė  

A. Jurešienė 

 

 



1.2. Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio veiklos planavimas 2019–

2020 m. m.  

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

1.3. Dalyvavimas seminare / susitikime, 

skirtame švietimo pagalbos 

specialistams – Agnės Gustės knygos 

pristatyme „Autizmas: 365 kitokios 

dienos“. 

Pagal 

galimybes 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

 

 

1.4. Teisinės srities apie tėvų  atsakomybę 

stiprinimas (juristo ar Vaiko teisių 

apsaugos tarnybos atstovo 

konsultacijos). 

2019 m. 

lapkritis 

A. Jurešienė 

L. Jančiukienė 

D. Damijonaitytė 

 

1.5.  Išvyka į Kauno jaunimo mokyklą 

(vad. Tomas Lagūnavičius). 

Pagal 

galimybes 

A. Jurešienė 

L. Jančiukienė 

D. Damijonaitytė 

 

1.6.  Dalintis praktinio darbo su mokiniais 

metodais. 

2020 m. kovas Visos metodinio 

būrelio narės 

 

1.7.  Darbo su ikimokyklinio amžiaus 

vaikais stiprinimas. Lankymasis 

Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“. 

2020 m. kovas J. Bendaravičienė 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

 

1.8.  Popietė „Perdegimo sindromas, kaip 

jo išvengti?“. 

2020 m. 

birželis 

O. Lebedinskienė 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

Išvyka pagal 

galimybes 

1.9. Tobulinti profesines kompetencijas. Pagal 

atsiradusią 

pasiūlą ir 

galimybes 

Pagal poreikį  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

2.1. Parengti mokinius ir dalyvauti 

konkursuose, renginiuose. 

Pagal 

atsiradusią 

pasiūlą ir 

galimybes 

Pagal poreikį  

 

Metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė, el. p. aida.pavaduotoja@gmail.com 

            


