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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

FIZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2018–2019 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis gamtos mokslus kompetencijos stiprinimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Ugdyti pedagogų gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą, siekiant 

geresnės ugdymo kokybės. 

 

Uždaviniai:  

1. Telkti Prienų rajono fizikos mokytojus, skatinti dalintis metodine – praktine patirtimi. 

2. Tobulinti metodinio būrelio narių  kvalifikaciją dalyvaujant rajone ir šalyje organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose teikiant prioritetą tematikai apie mokymosi kompetencijų tobulinimą, 

taikant įvairias mokymosi strategijas. 

3. Organizuoti fizikos olimpiadų rajoninį etapą, kitus renginius mokiniams, motyvuojančius juos tapti 

atsakingais už savo mokymąsi. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1.  

Būrelio veiklos ataskaita už 

2017- 2018 m. m. 

Būrelio veiklos plano 2018 – 

2019 m. m. sudarymas.  

 

2018 m. rugsėjo mėn.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

V. Petraška  

2. 

Fizikos ir informatikos 

mokytojų metodinio būrelio 

išvyka į lazerių įmonę – 

UAB Geola Vilniuje 

2018 m. spalio mėn. V. Davičikas  

3. 

Aktyvus dalyvavimas  

Lietuvos  fizikos mokytojų 

asociacijos darbe ir 

renginiuose. 

2018-2019 m. m. Būrelio nariai 

Pagal 

asociacijų 

renginių 

organizavi

mo planą. 

4. 
Dalyvavimas rajono 

mokytojų metodinių darbų 

2019 m. kovo-

balandžio mėn. 
Būrelio nariai  



parodoje 

5. 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimas pagal individualius 

planus ir poreikius bei 

mokyklų prioritetus bei 

pasidalijimas informacija po 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių. 

2018-2019 m. m. Būrelio nariai  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 
Rajoninė 8–12 klasių 

mokinių fizikos olimpiada 

2019 m. vasario 1 d.  

„Žiburio“ gimnazija 

V. Petraška 
 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkas                                 _________________           Vydmantas Petraška 

           (parašas)                (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

________________ 

(vardas, pavardė) 


