
VILNIAUS R. SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ 

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS  

2020 M.  

 

Tikslas: Aktyviai dalyvauti socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje, tobulinti socialinių 

pedagogų profesines kompetencijas, dalintis socialine pedagogine ir metodine gerąją patirtimi, 

bendradarbiaujant su kitų suinteresuotų institucijų specialistais siekiant vaiko gerovės.  

 

Uždaviniai: 

 skatinti socialinių pedagogų bendradarbiavimą; 

 skleisti  socialinio ugdymo naujoves, organizuoti metodinę veiklą, dalintis socialine 

pedagogine gerąja patirtimi ir ją skatinti; 

 pagal poreikį organizuoti bendrus pasitarimus su įvairiomis institucijomis nukreiptus aktualių 

problemų sprendimui.  

 

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas 

 

Atsakingas Vieta Data, laikas 

I. PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI  

(Metodiniai pranešimai, seminarai, praktikumai, paskaitos, konferencijos, išvykos, mokymai  ir kt.) 

 

1.  Dalyvavimas metodinio 

būrelio veikloje, 

socialinių pedagoginių ir 

metodinių naujovių 

skleidimas, dalijimas 

socialine pedagogine 

gerąją patirtimi. 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos 

Visus metus 

pagal poreikį 

2.  Atviras renginys 

Vilniaus r. Marijampolio 

M. Lukšienės 

gimnazijoje,  gerosios 

patirties sklaida. 

Vilniaus r. Marijampolio M. 

Lukšienės gimnazijos 

socialinė pedagogė R. 

Radivilovič 

Vilniaus r. 

Marijampolio 

M. Lukšienės 

gimnazija 

2020 m. 

kovo mėn. 

3.  Gerosios patirties 

sklaida Vilniaus r. 

Pagirių gimnazijoje. 

 

Vilniaus r. Pagirių 

gimnazijos socialinė 

pedagogė metodininkė        

A. Slavinskienė 

Vilniaus r. 

Pagirių 

gimnazija. 

 

2020 m. 

balandis 

4.  Metodinė kvalifikacijos 

tobulinimo išvyka 

netradicinėje aplinkoje. 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė, 

PPT socialinė pedagogė 

J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

Vieta 

tikslinama 

2020 m. 

gegužė 

II. METODINIO BŪRELIO NARIŲ SUSIRINKIMAI 

(Susirinkimai, pasitarimai, diskusijos, debatai ir kt.) 

 

5.  Vilniaus r. socialinių 

pedagogų metodinio 

būrelio veiklos plano 

2021 m. sudarymas.  

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė, 

PPT socialinė pedagogė 

J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

2020 m. 

rugsėjis-

spalis 



pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

6.  Supervizijos – atvejų 

analizės. 

  

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė, 

PPT socialinė pedagogė 

J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos 

Visus metus 

pagal 

poreikį. 

 

 

7.  Socialinių pedagogų 

metodinio būrelio 2020 

m.m. veiklos ataskaita. 

 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė, 

PPT socialinė pedagogė 

J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

2020 m. 

gruodis 

8.  Supažindinimas su 

socialinių dokumentų, 

įstatymo pakeitimais.  

 

 

Vilniaus r. švietimo skyriaus 

vyr. specialistė V. 

Purpurovič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė, 

PPT socialinė pedagogė 

J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

 

Nuotoliniu 

būdu (grupėse, 

soc. pedagogų 

puslapyje, el. 

paštu) 

Visus metus 

III. KITA METODINĖ VEIKLA 

(Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, vertinimai, tyrimai, parodos, ir kt.) 

 

9.  Bendradarbiavimas su 

Švietimo skyriumi, 

savivaldybės 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatore,  

švietimo ugdymo 

įstaigomis, švietimo 

pagalbos įstaigomis, kitų 

Lietuvos miestų 

mokyklų socialinių 

pedagogų metodiniais 

būreliais, Lietuvos 

socialinių pedagogų 

asociacijomis ir kitomis 

suinteresuotomis 

institucijomis. 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkė 

socialinė pedagogė J.Gilevič 

Vilniaus r. metodinio būrelio 

pirmininkės pavaduotoja 

R. Rybakova 

Metodinio būrelio nariai 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos 

Visus metus 

10.  Apklausos ir tyrimai 

(kiekvienoje ugdymo 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Vilniaus r. 

švietimo 

Mokslo metų 

eigoje 



įstaigoje pagal poreikį). įstaigos 

11.  Konsultavimas, pagalba 

socialiniams 

pedagogams, kurie 

ruošiasi atestacijai. 

Metodinio būrelio nariai Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius 

Mokslo metų 

eigoje (pagal 

poreikį) 

12.  Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos nuostatų 

nustatyta tvarka 

dalyvavimas, vertinant 

socialinių pedagogų 

praktinę veiklą. 

Metodinio būrelio nariai. 

Vilniaus r. švietimo skyriaus 

paskirti atstovai. 

 

Vilniaus r. 

švietimo 

skyrius, 

 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos 

Mokslo metų 

eigoje 

IV. RENGINIAI, SKIRTI VEIKLAI SU MOKINIAIS (UGDYTINIAIS) 

(Stovyklos, konkursai, akcijos, viktorinos, konferencijos ir kt. ) 

13.  Vilniaus r. Avižienių 

gimnazijos tarptautinė 

konferencija "Skirtingos 

meilės kalbos". 10-11 

klasės. 

Avižienių gimnazijos 

socialinė pedagogė 

B. Butkevič, psichologė 

A.  Giliun, 

specialioji pedagogė ir lenkų 

kalbos mokytoja 

E. Romanovska - Čepėnienė. 

Vilniaus r. 

Avižienių 

gimnazija 

2020 m. 

balandžio  

24 d.  

14.  Vilniaus r. Kalvelių 

„Aušros“ gimnazijos 

konferencija 

"Sėkmingas šių dienų 

pradedantysis 

darbuotojas: 

kompetencijos ir 

savybės". 

Kalvelių „Aušros“ 

gimnazijos socialinė 

pedagogė Edita Makarova 

Vilniaus r. 

Kalvelių 

„Aušros‘ 

gimnazija 

2020 m. 

balandžio  

28 d.  

15.  Prevencinis renginys 

(protmūšis) „Žinau, 

todėl nerūkau“. 9-10 

klasės. 

  

Valčiūnų gimnazijos vyresn. 

socialinė pedagogė 

D. Nikandrova, 

Juodšilių šv. Uršulės 

Leduchovskos gimnazijos 

socialinė pedagogė 

D. Žižnevskaja, 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

J.  Voinova, 

biologijos mokytoja 

B. Romanovska 

Vilniaus r. 

Juodšilių šv. 

Uršulės 

Leduchovskos 

gimnazja 

2020 m. 

gegužė 

 

16.  Sąmoningumo didinimo 

mėnuo BE PATYČIŲ. 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos, 

išvykos į 

renginių vietas 

pagal atskirą 

planą. 

2020 m. 

kovas 

17.  Dalyvavimas Vilniaus 

rajono mokinių vasaros 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai, 

Vilniaus r. 

švietimo 

2020 m. 

gegužė- 



poilsio  programoje. koordinuoja Vilniaus r. 

švietimo skyriaus vyr. 

specialistė V. Purpurovič 

įstaigos 

 

birželis 

18.  Dalyvavimas kituose  

konkursuose, 

konferencijose, akcijose, 

viktorinose  

pagal pasiūlymus ir  

galimybes. 

Vilniaus r. švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai 

Vilniaus r. 

švietimo 

įstaigos 

2020 m. 

 
PASTABA: Planas mokslo metų bėgyje  gali būti koreguojamas atsižvelgiant į Vilniaus r. savivaldybės 

švietimo skyriaus, socialinių pedagogų išsakytus pageidavimus. 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė     Jovita Gilevič 

 

Suderinta:  

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo  

skyriaus vyr. specialistė 

_________________ 

(parašas) 

________________ 

(vardas, pavardė) 

 


