
2018-2019 m. m. Panevėžio r. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio planas

Veiklos kryptys:

individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas;

dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

Eil. Veiklos pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos
Nr.

I. Dalijimasis patirtimi
1. Pasidalij imas patirtimi: 2019 m. balandis, Plėtos profesinį D. Vilniškienė

praktinė konferencija Smilgių gimnazija bendradarbiavimą ir gerosios R. Jankevičienė
.Kūrybinės dirbtuvės 2019" darbo patirties sklaidą.

2. Skleisti sukauptą patirtį 2018-2019 m. m. Mokytojai susipažins su D. Vilniškienė Kvalifikacij os
kolegoms: naujovėmis, plės asmenines, R. Jankevičienė tobulinimo
atvirų pamokų, renginių profesines ir dalykines renginys "Fiziniai
vedimas kompetencijas, dalinsis pratimai su

metodine ir praktine darbo gimnastikos
patirtimi. Apie individualios prietaisais ir
mokinio pažangos stebėjimą irankiais", lektorė
ir skatinimą. - D.Vilniškienė

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas
3. 2017-2018 m. m. metodinės 2018 m. rugsėjis Susipažins ir aptars SMM D. Vilniškienė

veiklos apibendrinimas. 2018- naujoves, plės asmenines, R. Jankevičienė
2019 m. m. metodinės veiklos profesines ir dalykines
plano sudarymas. ŠMM bei kompetencij as
Panevėžio rajono švietimo
prioritetai

III. Kvalifikacijos tobulinimas
4. "Tinklinis vaikams ir 2019 m. balandis, Mokytojai aptars tinklinio D. Vilniškienė Lektorius

paaugliams. Salės tinklinio Paliūniškio pagrindinė mokymo galimybes, R. Jankevičienė Gilbertas Kerpė,
pagrindai" mokykla praktiškai išbandys savo jėgas Paplūdimio

ir semsis patirties iš tinklinio
lektoriaus: nuo pratimų mokykla.
sudarymo ir salės bei



inventoriaus išnaudojimo
galimybių.

5. Dalyvavimas respublikiniame 2019 m. gegužė, Vykdoma nuosekli ir D. Vilniškienė
festivalyje "Sportas visiems" Palanga krypting a mokytojų gerosios R. Jankevičienė

patirties sklaida
6. Dalyvavimas respublikinėje- 2018 m. gruodis, Kvalifikacij os tobulinimo D. Vilniškienė

praktinėje kūno kultūros Garliava renginiuose įgytų žinių
mokytojų konferencijoje taikymas ugdymo procese

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas
7. Lietuvos mokinių olimpinio 2018 m. rugsėjis Susipažins su varžybų Kūno kultūros

festivalio rajoninių varžybų organizavimo planu, mokytojai
kalendorinio grafiko nuostatais.
svarstymas. A.Savickas

8. Dalyvavimas Lietuvos mokinių 2018-2019 m. m. Profesinių ir dalykinių Kūno kultūros
olimpinio festivalio rajoninėse kompetencijų ugdymas. mokytojai
ir respublikinėse varžybose. Mokytojų kolegialus

bendradarbiavimas. A.Savickas

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Daiva VilniškienėMetodinio būrelio pirmininkė

Renata Jankevičienė


