
2018-2019 m. m. Panevėžio rajono istorijos ir geografijos mokytojų metodinio būrelio planas

Veiklos kryptys:

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

dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

Eil. Veik10s pavadinimas Data, vieta Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos
Nr.

I. Dalijimasis patirtimi
1. Dalijimasis patirtimi "Man tai 2018-09-13 Mokytojai pristatys bei Asta Klydžienė

pavyko" Švietimo centras susipažins su Renata Jankevičienė
sėkmingiausių pamokų
scenarijais bei idėjomis,
kurias vėliau praktiškai
pritaikys savo pamokose

2. Patirties sklaidos renginys 2018-02-20 Mokytojai pateiks įvairių Asta Klydžienė Pranešėjai -
"Žinios - proto akys" Švietimo centras individualios mokinio Renata Jankevičienė istorijos ir
(Ch. Martis) pažangos stebėjimo, geografijos

vertinimo, skatinimo bei mokytojai
Siūlomos temos IKT taikymo būdų

Individualios mokinio
pažangos stebėj imas,
vertinimas, skatinimas.

IT panaudojimas istorijos ir
geografijos mokytojo darbe

3. Praktinė konferencija 2019-04-26 Patobulins profesinę Renata Jankevičienė Tema derinama
.Kūrybinės dirbtuvės 2019" kompetenciją Smilgių gimnazijos su Smilgių

istorij os ir
. ..

grmnazijos
geografijos mokytojomis
mokytojos

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas
4. Istorijos ir geografijos 2018-09-13 Sudarytas 2018-2019 m. Asta Klydžienė

mokytojų 2017-2018 m. m. Švietimo centras m. metodinės veikos Renata Jankevičienė
metodinės veiklos bei mokinių organizavimo planas
pasiekimų aptarimas



Istorijos ir geografijos brandos
egzamino 2018 m. rezultatai

Panevėžio rajono metodinės
veiklos prioritetai

5. Nacionalinio mokinių 2019 m. I pusmetis Bus priimti bendri Asta Klydžienė Tikslinama, ar
pasiekimų patikrinimo (NMPP) Švietimo centras susitarimai dėl mokinių Renata Jankevičienė 2019 m. vyks
testų (socialiniai mokslai, 8 darbų vertinimo
klasė) mokyklų vertinimo
komisijų pirmininkų
pasitarimas

6. G.Zibėnienės ir V.Indrašienės 2019 m. I pusmetis Patobulins profesinę Visi istorijos ir Mokyklose
knygos "Šiuolaikinė didaktika" Panevėžio rajono kompetenciją geografijos
aptarimas mokyklos mokytojai

III. Kvalifikaci jos tobulinimas
7. "Kaip ugdyti pro socialines 2018-10-17 Įgis patirties, kaip ugdyti Iglika Angelova .Erasmus+" KA2

vertybes" mokinių prosocialines Bulgarijos Trakia programos
vertybes universiteto projektas

dėstytoja .Prosocialinės
vertybės"
finansuoj amas
remiant Europos
Komisijai

8. Pilietiškumo ugdymo paskaita. 10-30 Patobulins profesinę Asta Klydžienė Nesusidarė grupė
Lektorius Karolis Zikaras, Panevėžio r. Velžio kompetenciją Renata Jankevičienė
Lietuvos kariuomenės

. ..
gimnazija

Strateginės komunikacijos
departamento vyr. specialistas

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas
9. Fotografijų konkursas 2018 m. spalis - Mokytojai ves pamokas Renata Jankevičienė

"Pamoka netradicinėje erdvėje" gruodis netradicinėse erdvėse,
skatins mokinius
reflektuoti mokymosi
patirtį



Metodinio būrelio pirmininkas Asta Klydžienė

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė

Plano papildymas

1. Bendrųjų programų 2018 m. sausio mėn. Pateikti siūlymai Bendrųjų A.Klydžienė Mokyklose
atnaujinimo gairių svarstymas programų atnaujinimo gairių

A.Namavičienėprojekto tobulinimui

R.Jankevičienė


