
PANEVĖŽIO RAJONO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

savivaldus mokymasis ugdymo procese; 

socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Dalijimasis patirtimi 

1.1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose 

dalyvavusių mokytojų 

pasidalijimas patirtimi 

2020–2021 m. m. 

 

Mokytojai pasidalija įgytomis 

žiniomis ir darbo patirtimi 

R. Mažeikienė 

B. Savickienė 

Susitikimų metu 

1.2. Nuotolinio mokymo sėkmės ir 

problemos 

2020-12-03 

 

Mokytojai pasidalija 

nuotolinio mokymo darbo 

patirtimi 

R. Mažeikienė 

B. Savickienė 

Nuotoliniu būdu 

2. Naujovės, aktualūs klausimai 

2.1. Informacinių technologijų 

atnaujintų programų projektų 

aptarimas 

2020-12-03 Mokytojai susipažįsta su 

informacinių technologijų 

atnaujintų programų 

projektais 

R. Mažeikienė 

B. Savickienė 

Nuotoliniu būdu 

      

3. Kvalifikacijos tobulinimas 

3.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijos 

tobulinimas 

Nuotoliniu būdu Gerėja mokymo kokybė B. Savickienė 

E. Davidonytė 

R. Mažeikienė 

 

4. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

4.1. Tarptautinis informatikos ir 

informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“ 1–12 kl. 

2020 m. lapkričio–

gruodžio mėn. 

mokyklos 

Mokiniai šalies mastu 

palygina savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai  

4.2. Atvirukų konkursai: 

„Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ 

„Žiemos fantazija“ 

2020 m. lapkričio–

gruodžio mėn. 

mokyklos 

Mokiniai šalies mastu 

palygina savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai  

4.3. 33-oji Lietuvos mokinių 

informatikos olimpiada  

8–12 kl. 

I turas 

 

 

 

2020 m. lapkričio mėn. 

Mokiniai šalies mastu 

palygina savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai 

E. Davidonytė 
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II turas 

 

III turas 

 

mokyklos 

2020 m. gruodžio mėn. 

Velžio gimnazija 

2021 m. sausio mėn. 

Velžio gimnazija 

4.4. Pateikčių kūrimo konkursas  

7–12 kl. 

2021 m. vasario mėn. 

mokyklos 

Mokiniai rajono mastu 

palygina savo žinias ir 

gebėjimus 

G. Ručinskas 

V. Samoilovas 

 

4.5. Renginių ciklas. Saugaus 

interneto dienos 

2021 m. vasario mėn. 

mokyklos 

Mokiniai įgyja daugiau žinių 

apie saugų naudojimąsi 

internetu 

IT mokytojai  

4.6. Interneto svetainių kūrimo 

konkursas 5–12 kl. 

2021 m. kovo mėn. 

Velžio gimnazija 

Mokiniai šalies mastu 

palygina savo žinias ir 

gebėjimus 

E. Davidonytė  

 

Metodinio būrelio pirmininkė              ________________________                                     Rita Mažeikienė 

                                                                                                                 

 

Švietimo centro metodininkė                 ________________________                                      Birutė Savickienė  

                                                                                                                  


