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I. 2018 – 2019 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. Susitarti dėl socialinės pedagoginės veiklos planavimo dokumentų, vadovaujantis 

Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.  

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

3 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.  Aptarti 2017–2018 m. m. Prienų 

r. socialinių pedagogų metodinę 

veiklą. 

2018-09-27 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

Socialinių pedagogų 

 



metodinio būrelio 

nariai 

1.2.  Parengti 2018–2019 m. m. Prienų 

r. socialinių  pedagogų metodinės 

veiklos planą. 

2018-09-27 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

1.3. Atnaujinti socialinės pedagoginės 

veiklos dokumentus, atsižvelgiant 

į Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento nuostatas.  

2018 m. spalis  

Nuotoliniu būdu 
socpedagogaipriena

i@googlegroups.co

m 

 

 

A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

1.4. Analizuoti dokumentus susijusius 

su vaiko gerove. Parengti  

pranešimą, metodinio būrelio 

nariams, apžvelgiant LR Vaiko 

teisių apsaugos pagrindų įstatymo 

naują  redakciją (2018-07-01). 

2018 m. lapkritis V. Šimukaitė  

1.5. Organizuoti diskusiją su Vaiko 

teisių apsaugos tarnybos 

specialistais ir (ar) Atvejo 

vadybininkais. 

2018 m. lapkritis A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

L. Jančiukienė 

 

 

1.6. Pasidalinti patirtimi, tema 

„Įvairių metodų pritaikymas 

dirbant su vaikais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių“.  

2019 m. vasaris 

 

A. Grižaitė  

1.7. Organizuoti metodinę išvyką į 

Gelgaudiškio specialiojo ugdymo 

centrą. 

2018–2019 m. m. 

Pagal susitarimą 

V. Šimukaitė  

1.8. Organizuoti metodinę dieną 

Prienų r. Naujosios Ūtos 

pagrindinėje mokykloje. 

2019 m. vasaris A. Jurešienė 

D. Damijonaitytė 

D. Kondrotienė 

L. Jančiukienė 

 

1.9. Vykdyti prevencinę veiklą ir 

bendradarbiauti su Prienų r. 

savivaldybės tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatore, 

kviečiant ją dalyvauti Vaiko 

gerovės komisijų posėdžiuose 

mokyklose. 

2018–2019 m. m. 

 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

1.10. Dalintis patirtimi apie darbo su 

vaikais metodus bei socialinės 

pedagoginės veiklos strategijas, 

metodinėje dienoje „Metodų 

mugė“. 

2019 m.  

kovas 

A. Jurešienė 

R. Bingelienė 

R. Valatkaitė 

J. Bendaravičienė 

V. Miknevičienė 

 

1.11. Parengti pranešimus ir dalintis 

patirtimi pagal atsiradusį poreikį 

ar švietimo aktualijas. 

2018–2019 m. m. 

 

Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 
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2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. Dalyvauti respublikiniame 

teisinių žinių konkurse 

„Temidė“. 

 

2018–2019 m. m. 

 

Socialinių 

pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

2.  Dalyvauti kituose 

konkursuose, konferencijose 

pagal pasiūlymus ir 

galimybes. 

2018–2019 m. m. 

 

Socialinių 

pedagogų 

metodinio būrelio 

nariai 

 

 

Metodinio      Aidutė Jurešienė 

būrelio pirmininkas                                 _________________           ___________________ 

           (parašas)                (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

________________ 

(vardas, pavardė) 


