
2021–2022 m. m. Panevėžio rajono istorijos ir geografijos mokytojų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

 Skaitmeninio raštingumo tobulinimas ypatingą dėmesį skiriant nuotoliniam ir hibridiniam mokymui. 

 Mokytojų bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1.  

Panevėžio rajono istorijos ir geografijos 

mokytojų metodinis susirinkimas 

2021-10-12 

Švietimo centras 

Mokytojai pristatys bei 

susipažins su 

sėkmingiausių pamokų 

scenarijais bei 

idėjomis, kurias vėliau 

praktiškai pritaikys 

savo pamokose 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

Asta Auksutienė 

 

 

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 

2021–2022 m.m. 

Pagal poreikį 

Švietimo centras 

Mokytojai pateiks 

įvairių socialinio 

emocinio ir vertybinio 

ugdymo metodų 

pavyzdžių bei IKT 

taikymo būdų 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

Pranešėjai – 

istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

3. Leidinys „Nuotolinė arba hibridinė 

pamoka“ 

 

Iki 2021–12 - 12 Patobulins profesinę 

kompetenciją 

Visi istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

4. Istorijos ir geografijos  mokytojų 2021–

2022 m. m. metodinės veiklos bei mokinių 

pasiekimų aptarimas. 

 

Istorijos ir geografijos bendrųjų programų 

projektų ir rekomendacijų  jų 

2021-10-12 

Švietimo centras 

Sudarytas 2021–2022 

m. m. metodinės 

veikos planas 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

Asta Auksutienė 

 



įgyvendinimui aptarimas. 

 

Panevėžio rajono metodinės veiklos 

prioritetai 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savišvieta: 

 El. knyga „Nuotolinio 

mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas“ 

      https://bit.ly/3zggCsG 

 Skaitmeninės mokymo priemonės: 

Švietimo portalas | Nuotolinis 

mokymas(is) (emokykla.lt) 

 Mokymų Microsoft Teams pokalbių 

įrankio naudotojams medžiaga: 

https://ivpk.lrv.lt/ms-teams-mokymu-

medziaga-ministerijoms 

 

2021 m. I pusmetis 

Panevėžio rajono 

mokyklos 

 

 

 

 

 

 

 

Patobulins profesinę 

kompetenciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklose 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

6. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal Panevėžio rajono 

Švietimo centro renginių planą.  

2021–2022 m.m.  Patobulins profesinę 

kompetenciją 

  

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

7. Istorijos ir geografijos protmūšio 

mokiniams „Aš Europietis“ organizavimas 

rajone 

2022  m. II 

pusmetis 

 Kęstutis 

Bražinskas 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                                                            Asta Klydžienė 

Švietimo centro metodininkė                                              ________________________                                                         Birutė Savickienė 
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