
Panevėžio rajono gamtos mokslų mokytojų 2020–2021 m. m. metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- Orientavimasis į mokinių poreikius ir pažangos pastovumą 

- Mokymo įvairovė (eksperimentai, praktikos, kūrybiniai darbai, pamokos už klasės ribų, edukacinės programos, savivaldus mokymasis)     

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Patirties sklaida. 

Mokytojų pranešimai 

Mokinių fizikos 

olimpiados metu 

Parengta programa, 

pasidalinta darbo patirtimi. 

Mokytojai gilins profesinę 

kompetenciją.  

Angelė 

Paulauskienė 

 

2. Patirties sklaida. 

Mokytojų pranešimai 

Mokinių biologijos 

olimpiados metu 

Parengta programa, 

pasidalinta darbo patirtimi. 

Mokytojai gilins profesinę 

kompetenciją. 

Olga Šapalienė  

3. Patirties sklaida. 

Mokytojų pranešimai  

Mokinių chemijos 

olimpiados metu 

Parengta programa, 

pasidalinta darbo patirtimi. 

Mokytojai gilins profesinę 

kompetenciją. 

Auksė Leikienė 

 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. Atnaujintų bendrųjų programų 

analizavimas ir svarstymas, 

pasidalijimas nuotolinio 

mokymo patirtimi.  

2020 m. rugsėjo 29 d. Mokytojai pasidalins 

nuotolinio mokymo patirtimi, 

aptars sėkmes ir dalinsis 

patarimais 

Angelė 

Paulauskienė, 

Lilijana 

Nikolajenko 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Programos „STEAM 

kompetencijų gilinimas“ II 

modulis 

Edukacinė išvyka į Kauno 

LSMU anatomijos muziejų ir 

VDU oranžerijos lankymas 

Kaunas,  

Vasario – balandžio 

mėn. 

Mokytojai domėsis audiniu 

balzamavimu, pratutins 

anatomines žinias, gyvai  

stebės ir susipažins su 

egzotiniais augalais. 

Birutė Savickienė 

Alma Arelienė 

 

 



2. Programos „STEAM 

kompetencijų gilinimas“ II 

modulis „Eksperimentu grįstas 

mokymas“ 

Susitikimas-paskaita su prof. 

A. Šulčiumi 

Kaunas Mokytojai gilins profesinę 

kompetenciją. 

Zita Žakevičienė, 

Alma Arelienė 

 

3.  Programos „STEAM 

kompetencijų gilinimas“ III 

modulis. „Gamtos mokslų 

mokymas netradicinėse 

aplinkose“ 

Edukacinė išvyka „Nuo žemės 

iki Visatos pakraščių“. 

Etnokosmologijos centro 

lankymas, „Kvapų terapija“ 

 

 

 

 

 

Molėtai, Kulionių k. 

Gegužės-birželio mėn. 

Anykščiai, menų 

inkubatorius 

Mokytojai gilins profesinę 

kompetenciją. 

Angelė 

Paulauskienė, 

Rita Urmonienė, 

Alma Arelienė,  

Birutė Savickienė 

 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Jaunųjų mokslininkų konkursas 2020 m. gruodis Mokiniai pristatys 

tiriamuosius darbus. 

Mokytojai dalinsis darbo 

patirtimi,  

Alma Arelienė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

 

 

2. Fizikos, chemijos, biologijos 

olimpiados 

Pagal respublikinių 

olimpiadų grafiką 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus. 

 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

 

3.  Akademiko Jono Janickio 

chemijos konkursas 

 

2021 m. gegužės mėn. Mokiniai palygins savo žinias 

ir gebėjimus su kitais 

Lietuvos mokyklų mokiniais 

Chemijos 

mokytojai  

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                               Alma Arelienė 

                                                                                                                      (parašas)                                                                         (vardas, pavardė) 

Švietimo centro metodininkė                                         ________________________                                Birutė Savickienė 

https://ctf.ktu.edu/events/akademiko-jono-janickio-chemijos-konkursas-2020/
https://ctf.ktu.edu/events/akademiko-jono-janickio-chemijos-konkursas-2020/
https://ctf.ktu.edu/events/akademiko-jono-janickio-chemijos-konkursas-2020/


                                                                                                                        (parašas)                                                                        (vardas, pavardė)           


