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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2017–2018 M. M. 

 

  

Prienų rajono savivaldybės socialinių pedagogų metodinio būrelio metodinės veiklos kryptys: 

1. Veiklos planavimas ir organizavimas; 

2. Profesinių kompetencijų tobulinimas; 

3. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, kurios vykdo ir / ar koordinuoja veiklą, susijusią su vaiko teisių, gerovės užtikrinimo 

klausimais; 

4. Patirties sklaida. 

Prienų rajono savivaldybės socialinių pedagogų metodinės veiklos prioritetai: 

1. Prevencinė veikla: patyčių, smurto prevencija. 

2. Metodų įvairovės /  inovacijų taikymas socialinio pedagogo darbe. 

3. Profesinės veiklos žinių gilinimas kvalifikaciniuose seminaruose. 

  

 

Veiklos planas 2017–2018 m. m. 

 

 

Eil. Nr. Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas/i Laukiamas rezultatas 

1. Susitarti dėl veiklos prioritetų 

1.1. Socialinių pedagogų metodinio 

būrelio pasitarimai: 

-dėl 2016–2017 m. m. būrelio veiklos 

ataskaitos; 

-dėl 2017–2018 m. m. veiklos 

planavimo. 

 

2017-09-29 Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

A. Jurešienė Aptarti 2016–2017 m. m. veiklos rezultatus. 

Parengti 2017–2018 m. m. socialinių pedagogų 

metodinio būrelio veiklos planą. 
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2.  Dalyvauti renginiuose ir tobulinti profesinės kompetencijos pagal Prienų švietimo centro, ir kitų institucijų renginių planus. 

Eil. Nr. Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas/i Laukiamas rezultatas 

2.1. Tobulinti profesines kompetencijas 

pagal atsiradusį poreikį ir pasiūlą. 

2017–2018 

m. m. 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba ir kt. 

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

Dalintis patirtimi, tobulinti bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. 

3.  Organizuoti socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimus, dalintis profesine patirtimi 

Eil. Nr. Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas/i Laukiamas rezultatas 

3.1.  Pranešimas „Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo taikant 

ankstyvosios intervencijos ir 

prevencijos modelio instrumentus, 

pritaikymas mokykloje“. 

2017 m.  

gruodis 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

A. Jurešienė Susipažinti su tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

galimybėmis bei ankstyvosios prevencijos ir 

rizikos vertinimo instrumentais. 

3.2. Pranešimas „Fraktalai – kelias į save 

per spalvas ir formas“. 

2017 m.  

gruodis 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

A.Grižaitė Supažindinti metodinės grupės narius su 

terapija, leidžiančių pažvelgti į giliausias  

pasąmonės gelmes, pažinti savo vidinį „aš“. 

3.3. Pranešimas „Klasės valdymo 

aspektai“. 

2018 m. 

sausis 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

D. Mazuronienė Metodinės grupės nariai pasidalins patirtimi, 

kaip geriau organizuoti darbą su klase, siekiant 

pageidaujamo mokinių elgesio. 

3.4. Išvažiuojamasis metodinės grupės 

narių pasitarimas Prienų r. Veiverių T. 

Žilinsko gimnazijoje. 

2018 m. 

vasaris 

Veiverių T. 

Žilinsko 

gimnazija 

N. Bendaravičienė 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė  

L. Jančiukienė 

Susipažinti su socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo ypatumais Veiverių T. Žilinsko 

gimnazijoje. 
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Metodinio būrelio pirmininkė Aidutė Jurešienė, el. p. aidajuresiene@yahoo.co.uk 
 

 

 

4. Organizuoti seminarus socialinių pedagogų / mokytojų bendruomenėms 

Eil. Nr. Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas/i Laukiamas rezultatas 

4.1. Darbas su grupe, naudojant Forumo 

teatro metodą 

2018 m. 

kovas 

„Ąžuolo“ 

progimnazija 

V.  Šimukaitė 

 

Forumo teatro metodo pritaikymo ugdymo 

procese galimybės. 

4.2. Įvairių metodų pritaikymas dirbant su 

vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

2018 m.  

balandis 

 

Prienų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

A. Grižaitė Įgyti patirties, kaip tikslingai dirbti su vaikais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

 

5.  Įgyvendinti bendradarbiavimo veiklas 

5.1. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi 

su kitų miestų socialiniais pedagogais 

ir kt. (pagal poreikį ir galimybes). 

2017–2018 

m. m. 

Pagal 

susitarimą 

A. Jurešienė,  

D. Damijonaitytė, 

L. Jančiukienė 

 

Bendradarbiauti, keistis patirtimis ir praktinėmis 

socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui 

/ šeimai taikymo galimybėmis. 

6. Gilintis į dokumentus reglamentuojančius socialinio pedagogo veiklą bei naujų metodinių priemonių pristatymas  

6.1. Analizuoti dokumentus / metodines 

priemones. 

2017–2018 

m. m. 

Pagal  

poreikį 

A. Jurešienė,  

D. Damijonaitytė, 

L. Jančiukienė 

 

Kilus klausimams dėl dokumentų, 

reglamentuojančių socialinio pedagogo veiklą, 

vyks aptarimas. 

6.6. Dalintis metodinėmis priemonėmis 

„Metodinių priemonių saugykla“. 

2017–2018 

m. m. 

Elektroninė 

versija, 

prieiga per 

Google drive 

Metodinės grupės 

nariai 

Naudotis bendra metodinių priemonių saugykla: 

talpinti / dalintis informacija Google diske: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVkU

6cnMbSiNXl2UGM1a3YzUmM 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzVkU6cnMbSiNXl2UGM1a3YzUmM
https://drive.google.com/drive/folders/0BzVkU6cnMbSiNXl2UGM1a3YzUmM

