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Vykdytojas Partneriai Data  

I. Posėdžiai: 

1. Dėl metodinės veiklos 

planavimo ir 

organizavimo 2015 m. 

 

2. Dėl kriterinio 

vertinimo ir VGE 

pasiekimų lygio. 

 

3. Dėl IKT panaudojimo 

geografijos pamokose 

ir mokymo metodų 

įvairovės. 

 

4. Dėl gerosios patirties 

sklaidos ir mokytojų 

kvalifikacijos. 

 

Metodinis būrelis 

 

 

 

Metodinis būrelis 

 

 

 

Metodinis būrelis 

 

 

 

 

Metodinis būrelis 

 

Švietimo ir ugdymo 

skyrius, ugdymo įstaigos. 

 

 

Švietimo ir ugdymo 

skyrius, ugdymo įstaigos 

 

 

Švietimo ir ugdymo 

skyrius, ugdymo įstaigos 

 

 

 

Ugdymo įstaigos, 

Pedagogų kvalifikacijos 

centras 

 

2015 – 01 mėn. 

 

 

 

2015 – 02 mėn. 

 

 

 

2015 – 04 mėn 

 

 

 

 

2015– 09 mėn. 

 

Geografijos mokytojų 

mtodinės veiklos situacijos 

analizė.  

 

Gerės VGE rezultatai, 

geografijos ugdymo kokybė. 

 

 

Gerės geografijos pamokų 

kokybė 

 

 

 

Gerosios patirties taikymas 

ugdymo procese. 

Problemų, susijusių su 

mokytojų kompetencijomis, 

kvalifikacija išryškinimas 

II. Veiklos sritis – 

renginiai 

mokiniams 

(konkursai ir 

olimpiados) ir metodiniai 

renginiai: 

1. Konkursai: 

a) šventė „Kas naujo 

Geografijos planetoje? 

   

b) 6kl.mokinių 

geografijos konkursas 

V.Vilkauskaitės taurė. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinis būrelis 

 

 

Metodinis būrelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto geografijos 

mokytojai, konkursų 

laureatai ir nugalėtojai 

 

KM regioninis parkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-03 mėn. 

 

 

2015– 05 mėn. 

 

 

 

Geografijos dalyko 

populiarinimas, teorijos ir 

praktikos sąsajų išryškinimas. 

 

 

 

Rezultatų analizė. 

 

 

Gabių mokinių 

indentifikavimas.  

 



c) Azimutas. 

d) 9kl. konkursas.Langas 

į Kauno istorijos, 

kultūros , gamtos 

objektus. 

e) 8kl. geografijos 

konkursas . 

      Aplink pasaulį. 

f) Skaitmeninių 

žemėlapių kūrimo 

konkursas. 

2. Olimpiada. 

a) zoninė geografų 

olimpiada; 

b) respublikinė 

olimpiada; 

c) mažoji olimpiada. 

Mano gaublys 

3. Dalyvauti miesto, 

respublikos  

organizuojamuose 

renginiuose 

(konferencijose, 

parodose). 

Metodinis būrelis 

Metodinis būrelis 

 

 

 

Metodinis būrelis 

 

 

 

Švietimo ir ugdymo 

skyrius, ugdymo įstaigos 

 

2015 –09 mėn. 

2015 -10 mėn. 

 

 

 

2015 -11 mėn. 

 

2015 – 11-12 mėn. 

 

 

 

 

2015-03 mėn. 

 

2015 -05 mėn 

 

2015 -03 mėn 

 

 

2015 m. 

Darbas su gabiais mokiniais  

Geografijos dalyko 

populiarinimas. 

 

 

Gabių mokinių 

indentifikavimas.  

 

 

 

 

 

Darbas su gabiais mokiniais 

 

Darbas su gabiais mokiniais 

 

Darbas su gabiais mokiniais 

 

 

Gerosios patirties sklaida. 

III. Veiklos sritis – 

tiriamoji veikla. 

1. Dėl inovatyvių metodų 

taikymo praktikoje  

( išvažiuojamosios 

patikros - konsultacijos į 

mokyklas). 

2. Individualios 

konsultacijos, atviros 

pamokos. 

Metodinis būrelis, 

mokytojai ekspertai. 

Švietimo ir ugdymo 

skyrius, ugdymo įstaigos, 

Pedagogų kvalifikacijos 

centras 

 

 

 

 

2015 m. 

 

 

 Problemų išryškinimas, 

rekomendacijų parengimas. 

Gerosios patirties sklaida. 

                                           

Kauno geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkas                                                  Sigita Dijokienė 


