
PANEVĖŽIO RAJONO ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 2020–2021 M. M. 

VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

emocinis bei vertybinis ugdymas (remiantis vis dar mokykloje patiriamų patyčių statistika); 

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

IT kompetencijų tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

1. Dalijimasis patirtimi 

1.1. Panevėžio rajono istorijos ir geografijos 

mokytojų metodinio būrelio susirinkimas 

2020-09-28 

Švietimo centras 

Mokytojai pristato bei 

susipažįsta su 

sėkmingiausių pamokų 

planais bei idėjomis, 

kurias praktiškai 

pritaiko ugdymui 

tobulinti 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

Asta Auksutienė 

 

 

1.2. Patirties sklaidos renginys  

„Žinios – proto akys“ (Ch. Martis) 

 

Siūlomos temos: 

socialinis emocinis ir vertybinis ugdymas; 

„Microsoft Teams“ aplinkos panaudojimas 

ugdymo procese; 

nuotolinio darbo patirtis. 

2020–2021 m. m. 

Pagal poreikį 

Švietimo centras 

Mokytojai pateikia 

įvairių socialinio 

emocinio ir vertybinio 

ugdymo metodų 

pavyzdžių bei IKT 

taikymo būdų 

 

 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

Pranešėjai – 

istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

2. Naujovės, aktualūs klausimai 

2.1. Istorijos ir geografijos mokytojų  

2019–2020 m. m. metodinės veiklos bei 

mokinių pasiekimų aptarimas 

Istorijos ir geografijos brandos egzamino 

2020 m. rezultatai 

Panevėžio rajono savivaldybės metodinės 

veiklos prioritetai 

2020-09-28 

Švietimo centras 

Sudarytas  

2020–2021 m. m. 

metodinio būrelio 

veiklos planas 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 
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2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

El. knyga „Nuotolinio 

mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas“ 

https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/ 

Nuotolinio%20mokymo%20Vadovas_3.pdf 

 

UTA dokumentų analizė. 

Istorijos ir geografijos mokytojų metodinio 

būrelio nuomonės, pastabų, pasiūlymų dėl 

istorijos ir geografijos programų projekto 

pateikimas 

2021 m. I pusmetis 

Panevėžio rajono 

mokyklos 

 

 

 

2020–2021 m. m. 

Patobulina profesinę 

kompetenciją 

 

 

 

 

Patobulina profesinę 

kompetenciją 

 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

 

 

 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

Mokyklose 

3. Kvalifikacijos tobulinimas 

3.1. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal Panevėžio rajono 

švietimo centro renginių planą 

2020–2021 m. m.  Patobulina profesinę 

kompetenciją 

  

4. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

4.1. Istorijos ir geografijos protmūšio 

mokiniams „Aš europietis“ organizavimas  

2021 m.  

II pusmetis 

 Kęstutis 

Bražinskas 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                           ________________________  Asta Klydžienė 

Švietimo centro metodininkė                                              ________________________  Birutė Savickienė 

 

https://www.emokykla.lt/upload/nuotolinis/

