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FIZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2021 – 2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis: Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir 

panaudojimas siekiant jo pažangos. 

 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Nuolat bendradarbiauti, siekiant dalyko metodikos kompetencijų augimo bei 

geresnės  ugdymo kokybės. 

1 uždavinys. Ugdymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei susitarimų 

vykdymu. 

2 uždavinys. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine 

patirtimi, siekiant geresnės ugdymo kokybės. 

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.  

Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

 dėl 2020–2021 m. m. 

būrelio metodinės veiklos 

ataskaitos; 

 dėl 2021–2022 m. m. 

būrelio veiklos 

planavimo; 

 dėl fizikos BUP 

atnaujinimo darbų 

2021 m. spalio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

V. Mekionytė 

O. Radzvilavičienė 
 

2.  

Fizikos mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimas dėl 

rajoninės fizikos olimpiados 

organizavimo 

2021 m. gruodžio 

mėn. 

Nuotoliniu būdu 

V. Mekionytė 

O. Radzvilavičienė 
 

3.  

Fizikos mokytojų metodinio 

būrelio gerosios patirties 

sklaidos pasitarimas „Fizika 

2022 m. kovo mėn. 

V. Mekionytė,  

Z. Ferevičienė 

 
 



kaip integrali STEAM 

ugdymo dalis“. 

4.  

Virtualus apsilankymas 

Lietuvos energetikos 

institute, pažintis su instituto 

moksline veikla 

2022 m. vasario 

mėn. 
V. Mekionytė  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 
 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1.  
Rajoninė (8) 9-12 kl. 

mokinių fizikos olimpiada 

2022 m. sausio 27 

d. 

O. Radzvilavičienė, 

V. Mekionytė 
 

2.  

Mokinių rengimas šalyje 

organizuojamiems 

konkursams, projektams 

2021–2022 m. m. Fizikos mokytojai  

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė                                 _________________ Vilma Mekionytė    

                                                                     (parašas)                        (vardas, pavardė)  

 

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

Laimutė Jančiukienė 

(vardas, pavardė) 


