
Panevėžio rajono informacinių technologijų mokytojų 2018–2019 m. m. metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

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

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi; II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas; III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. 3D objektų projektavimas ir 

spausdinimas. Kompiuteriukų 

Micro:bit panaudojimas 

pamokose. 

Per mokinių atostogas, 

data bus tikslinama 

Velžio gimnazija 

Mokytojai susipažins su 3D 

objektų projektavimu ir 

spausdinimu, pasidalins 

patirtimi apie kompiuteriukų 

naudojimą pamokose. 

 

E.Davidonytė 

 

2. Šalies Interneto svetainių 

konkurso metu atvykusių 

mokytojų pasidalijimas 

patirtimi 

2019 m. kovo mėn. 

Velžio gimnazija 

Atvykę mokytojai pasidalins 

gerosiomis savo patirtimis 

 

E.Davidonytė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. Tarptautinis informacinių 

technologijų konkursas 

„BEBRAS“ 

2018 m. lapkričio mėn. 

mokyklose 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai  

2. Atvirukų konkursai: 

   Kompiuterinė Kalėdų pasaka 

    Žiemos fantazija 

2018 m. lapkričio-

gruodžio mėn. 

mokyklose 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai  

3. Informatikos programavimo 

olimpiada 

     I turas 

     II turas 

     III turas 

 

2018 m. lapkričio mėn. 

mokyklose 

2018 m. gruodžio mėn. 

Velžio gimnazija 

2019 m. sausio mėn. 

Velžio gimnazija 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

IT mokytojai 

E.Davidonytė 

 

 

4. Informacinių technologijų 

konkursas 5–6 kl. „Žirniukas“ 

2019 m sausio mėn. 

mokyklose 

Mokiniai rajono mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

 

R.Mažeikienė 

 



5. Micro:bit. Kūrybinės dirbtuvės 2019 m. vasario mėn. 

Raguvos gimnazija 

Mokiniai rajono mastu 

palygins savo kūrybinius 

gebėjimus 

D.Grigaliūnienė  

6. Pateikčių kūrimo konkursas 7–

12 kl. 

2019 m. vasario mėn 

mokyklose 

Mokiniai rajono mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

G. Ručinskas 

V.Samoilovas 

 

7. Renginių ciklas. Saugaus 

interneto savaitė 

2019 m. vasario mėn. 

mokyklose 

Mokiniai įgis daugiau žinių 

apie saugų naudojimąsi 

internetu 

IT mokytojai  

8. Šalies Interneto svetainių 

konkursas 5–12 kl. 

2019 m. kovo mėn. 

Velžio gimnazija 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

 

E.Davidonytė 

 

9. Informacinių technologijų 

konkursas „Skaičiuoklė ir 

galvosūkiai“ 9–12 kl. 

2019 m. balandžio mėn.  

Ramygalos gimnazija 

Mokiniai rajono mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

 

O.Alejūnienė 

 

 

                     Metodinio būrelio pirmininkas              ________________________                                   Edita Davidonytė  

                                                                                                                        (parašas)                                                                     (vardas, pavardė) 

 

                     Švietimo centro metodininkė                 ________________________                                    Birutė Savickienė  

                                                                                                                       (parašas)                                                                        (vardas, pavardė)           

 

  


