
PANEVĖŽIO RAJONO ETIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

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

socialinių, emocinių ir empatinių kompetencijų ugdymas; 

dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.       

  

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Data, vieta 

 

Laukiamas rezultatas 

 

Atsakingas 

 

Pastabos 

1. Dalijimasis patirtimi 

1.1. Teikiama informacija apie 

etikos mokymo naujoves, 

dalijamasi gerąja darbo 

patirtimi  

Visus metus  

mokyklose 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Nijolė Mogilovienė 

Mantas Masiokas  

 

1.2. Besiatestuojančiųjų mokytojų 

veiklos vertinimas 

Visus metus  

mokyklose 

Gerosios patirties sklaida. 

Pagalba dėl asmeninio žinių gilinimo, 

koregavimo ir pritaikymo pamokose 

Mokytojai 

metodininkai 

 

1.3. Pamokų stebėjimas, aptarimas, 

įsivertinimas 

Visus metus  

mokyklose 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

1.4. Teikiama pedagoginė dalyko 

pagalba 

Visus metus  

mokyklose 

Gerosios patirties sklaida. Pagalba dėl 

asmeninio žinių gilinimo, koregavimo ir 

pritaikymo pamokose 

Metodinio būrelio 

mokytojai  

Koordinuoja  

Mantas Masiokas 

2. Naujovės, aktualūs klausimai 

2.1. Metodinis susirinkimas 2020-09-16 

Švietimo centras  

Aktualių klausimų sprendimas,  

UT atnaujinimo aptarimas, kontaktų 

tikslinimas.  

Nijolė Mogilovienė  

Mantas Masiokas   

 

2.2. Metodinis susirinkimas 2021 m. III ketvirtis 

 

Aktualių klausimų sprendimas Nijolė Mogilovienė  

Mantas Masiokas 

 

2.3. Metodiniai pasitarimai. 

UTA dokumentų analizė. 

Metodinio būrelio nuomonės, 

pastabų, pasiūlymų dėl etikos 

programos projekto pateikimas 

Visus metus 

pagal poreikį 

Aktualių klausimų sprendimas Nijolė Mogilovienė  

Mantas Masiokas 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimas 



2 

 

3.1. Atvira nuotolinio mokymo 

etikos pamoka 

2021 m. sausio mėn. 

 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

tobulėjimas 

Nijole Mogilovienė 

Mantas Masiokas 

 

3.2. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras pasirinktinai 

nuotoliniu būdu 

2021 m. Kompetencijų gilinimas, susipažinimas su 

etikos pamokų naujovėmis, žinių gilinimas 

ir konkretus pritaikymas pamokose 

Mokytojai  

3.3. Lietuvos etikos ir filosofijos 

mokslinė praktinė konferencija 

Pagal LEMA 

programą 

 

Kvalifikacijos kėlimas ir žinių gilinimas 

LEMA (Lietuvos etikos 

mokytojų asociacija)  

 

 

4. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

4.1. Respublikinis etikos konkursas 

„Moralės dilemos“ 9–10 kl. 

mokiniams  

I etapas 

2021 m. sausio 21 – 

vasario 1 d.  

II etapas  

2021 m.  

kovo 4–15 d.  

Mokinių rengimas konkursui. 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

asmeninis tobulėjimas 

LEMA (Lietuvos etikos 

mokytojų asociacija) 

 

Abu konkurso etapai 

vyksta virtualiai. 

Mokiniai užduotis 

gauna Lietuvos 

etikos mokytojų 

asociacijos interneto 

puslapyje 

(www.etikai.lt), 

atsakymus siunčia 

el. p. 

4.2. Respublikinis etikos konkursas 

11–12 kl. mokiniams  

Pagal LEMA 

programą 

Mokinių rengimas konkursui. 

Asmeninis mokytojo įsivertinimas, 

kompetencijų gilinimas ir nuolatinis 

asmeninis tobulėjimas 

LEMA (Lietuvos etikos 

mokytojų asociacija) 

 

4.3. 

 

Dalyvavimas šalies, 

rajono vaikų kūrybinių darbų 

konkursuose, renginiuose 

Per mokslo metus 

mokyklose, mieste, 

rajone, šalyje 

Mokiniai gilins bendrąsias kompetencijas Metodinio būrelio 

mokytojai 

 

 

Metodinio būrelio primininkas                                  ______________________    Mantas Masiokas 

                                         

Švietimo centro metodininkė                                   _____________________    Nijolė Mogilovienė 

 


