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PATVIRTINTA 

Prienų švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriaus 

2021 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. (1.3)-V1-71 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2021–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS 

1. Prioritetas. Kompetencijų  tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį 

ugdymo/mokymo  turinį. Prioriteto kryptis: 

1.1.  Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. 

            1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas. 

 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius, tobulinimas.  Prioriteto kryptis: 

             2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 

 

 3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo 

įstaigai           kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis: 

            3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 

 

Socialinių pedagogų metodinės veiklos kryptys: 

 Prevencinė veikla: socialinės atskirties, patyčių, smurto prevencija. 

 Metodų įvairovės / inovacijų / skaitmeninio turinio 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 ir dalinantis metodine patirtimi. 

 

1 uždavinys. Mokytis atpažinti mokinio skirtybes įvairių metodų pagalba.  

2 uždavinys. Bendradarbiauti ir tobulinti profesines kompetencijas dalinantis patirtimi apie 

taikomas skaitmeninio ir kitokio turinio ugdymo(si) priemones, naudojamas socialinio pedagogo 

darbe. 

 

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. Aptarti 2020–2021 mokslo metų 

Prienų r. socialinių pedagogų 

metodinio būrelio veiklos 

ataskaitą. 

 

2021-09-22 Metodinio būrelio 

pirmininkė A. 

Jurešienė 
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1.2 Organizuoti Prienų r. socialinių 

pedagogų metodinio būrelio 

pirmininko ir sekretoriaus rinkimus 

2021-2023 m. m. kadencijai 

 

2021-09-22 D. Damijonaitytė 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

 

1.3. Parengti Prienų r. socialinių 

pedagogų metodinio būrelio 

veiklos planą 2021–2022 mokslo 

metams. 

 

2021-09-22 S.Vaškelevičienė 

D. Damijonaitytė 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

1.4. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Socialinių 

pedagogų kompetencijų plėtotė“ 

III-ojo modulio seminarą 

„Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių nuoseklaus 

konsultavimo praktika“. 

2021-10-27 

13 val. 

D. Damijonaitytė 

S. Vaškelevičienė 

A. Jurešienė 

 

1.5. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Socialinių 

pedagogų kompetencijų plėtotė“ 

IV-ojo modulio seminarą 

„Konsultavimo grupėje patirtys ir 

metodai“. 

2021-11-24 

10 val. 

D. Vintė 
O. Lebedinskienė 
D. Švedienė 

O. Mieldažienė 
R. Valatkaitė 

R. Bobinienė 
N. Spūdienė 
 

 

1.6. Stiprinti darbo su ikimokyklinio 

amžiaus vaikais įgūdžius. 

Organizuoti metodinę dieną Prienų 

lopšelyje-darželyje „Pasaka“. 

 

2022 m. sausis J. Bendaravičienė 

D. Damijonaitytė 

A. Jurešienė 

Dalyvavimas 

įstaigoje pagal 

galimybes 

1.7. Organizuoti socialinių pedagogų 

metodinę / dalijimosi patirtimi 

dieną. 

 

2022 m. kovas S. Vaškelevičienė 

D. Damijonaitytė 

 

 

1.8. Dalintis praktinio darbo su 

mokiniais metodais. 

2021–2022 

m. m. 

Metodinio būrelio 

nariai 

 

1.9. Organizuoti metodinę išvyką 

„Perdegimo sindromas, kaip jo 

išvengti?“. 

2022 m. 

birželis 

O. Lebedinskienė 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

 

Išvyka pagal 

galimybes 

1.10.  Tobulinti profesines 

kompetencijas. 

Pagal 

atsiradusią 

pasiūlą ir 

galimybes 

 

Metodinio būrelio 

narai 

Pagal poreikį 

1.11. Susitikimas ir dalijimasis patirtimi 

su Druskininkų rajono socialiniais 

pedagogais 

2021–2022 

m. m. 

Metodinio būrelio 

nariai 

Pagal poreikį 
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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  

 

__________________________ 


