
 

PANEVĖŽIO RAJONO ISTORIJOS IR GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

2022–2023 M. M. VEIKLOS PLANAS 

Veiklos kryptys: 

 pasirengimas atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui; 

 šiuolaikinės ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Supažindinimas su atnaujintomis istorijos ir 

geografijos programomis ir įgyvendinimo 

rekomendacijomis 

2022-10-03 

Švietimo centras 

Mokytojai susipažins 

su atnaujintomis 

programomis ir 

įgyvendinimo 

rekomendacijomis 

Asta Klydžienė 

Asta Auksutienė 

Birutė Savickienė 

 

 

 

2. Istorijos, geografijos pamokų planavimas ir 

organizavimas pagal atnaujintas programas. 

2023–2024 m. m. ilgalaikių planų rengimas 

2023 m. sausio ir 

gegužės mėn. 

Mokytojai susipažins 

su pamokos planavimu 

pagal atnaujintas 

bendrąsias programas. 

Supras kompetencijų 

sandus ir raišką. 

Pasirengs atnaujinto 

ugdymo turinio 

planavimui 

Asta Klydžienė 

Dalia Šedurskienė 

Asta Auksutienė 

Aušra Skrebienė 

 

3. Patirties sklaidos renginys „Žinios – proto 

akys“ (Ch. Martis) 

Siūlomos temos: 

 socialinis emocinis ir vertybinis 

ugdymas; 

 „Microsoft Teams“ aplinkos 

panaudojimas ugdymo procese; 

 nuotolinio darbo patirtis. 

2022–2023 m. m. Mokytojai pateiks 

įvairių socialinio 

emocinio ir vertybinio 

ugdymo metodų 

pavyzdžių bei IKT 

taikymo būdų 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

Pranešėjai – 

istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

4. Programa „GIS technologijos geografijos 

pamokose“  

2022–2023 m. m. Mokytojai tobulins 

skaitmeninę 

kompetenciją 

Aušra Skrebienė 

Birutė Savickienė 
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III. Kvalifikacijos tobulinimas 

5. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal Panevėžio rajono 

švietimo centro renginių planą 

2022–2023 m. m.  Tobulins profesinę 

kompetenciją 

  

V. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

6. Istorijos ir geografijos protmūšio 

mokiniams „Aš europietis“ organizavimas 

rajone 

2022–2023 m. m. Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Kęstutis 

Bražinskas 

Asta Klydžienė 

Birutė Savickienė 

 

7. Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada 2022 m. lapkričio 

mėn. 

Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Geografijos 

mokytojai 

 

8. Geografijos olimpiada 6–IV klasių 

mokiniams „Mano gaublys“ 

 

2023 m. kovo mėn. Mokiniai šalies mastu 

palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Geografijos 

mokytojai 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkė                                           ________________________                                                            Asta Klydžienė 

Švietimo centro metodininkė                                              ________________________                                                         Birutė Savickienė 


