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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2020–2021 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAI 

1 Prioritetas.  Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.  

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.  

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas.  

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:  

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.  

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai 

kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:  

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprini 

 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: tobulinti  mokytojų profesines kompetencijas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. 

 

1 uždavinys. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi.  

 

2 uždavinys. Stiprinti skaitmeninį raštingumą geografijos pamokose. 

 

 

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 2019–2020 m. m. būrelio 

veiklos ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. veiklos 

planavimo; 

- dėl 2020 m. brandos 

egzamino rezultatų; 

2020-10-01 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

 

D. Ramanauskienė 

D.  Damijonaitytė 

 

 

 

 



-  informacijos iš nuotolinio 

susitikimo „Geografijos 

bendrosios programos 

atnaujinimo darbų ir nuotolinio 

mokymo aktualijų pristatymo 

ir aptarimo“; 

- VU mokslininkų projekto 

„Nuotolinis vaikų ugdymas 

pandemijos dėl Covid-19 metu: 

grėsmės bei galimybės 

ekosisteminiu požiūriu“ pirmo 

etapo tyrimo rezultatų 

pristatymas. 

2.  Metodinio būrelio pasitarimas: 

- dėl rajoninio Č. Kudabos 

jaunųjų geografų konkurso 

organizavimo. 

2020-12-03 

Nuotoliniu būdu 

D. Ramanauskienė 

D.  Damijonaitytė 

 

 

 

3.  Metodinė diena „Skaitmeninio 

raštingumo ugdymas 

geografijos pamokose“. 

2021 m. kovo 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

D. Ramanauskienė 

D.  Damijonaitytė 

 

 

 

4. Informacinis renginys apie 

ugdymo turinio atnaujinimą.  

Data ir vieta bus 

patikslinta 

D.  Damijonaitytė 

 
 

5. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

metodinių darbų parodoje. 

2020–2021 m. m. Metodinio būrelio 

nariai 
 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1.  Rajoninis Č. Kudabos 

jaunųjų geografų konkursas. 

2021 vasario mėn. 

 

D. Ramanauskienė 

D.  Damijonaitytė 

 

2.  33-oji Lietuvos mokinių 

geografijos olimpiados 

rajoninis etapas. 

2021 kovo 17 d.  

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

D.  Damijonaitytė  

 

 

______________________________ 


