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KAUNO MIESTO FIZIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M. 

 

Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas Data Vieta Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Veiklos planavimas, plano 

sudarymas ir aptarimas 

10-15 Virtualiai J. Blažienė, metodinio 

būrelio nariai 

Planuojamų darbų numatymas, veiklų 

tikslingumas ir nauda keliant 

mokytojų bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. 

2. Dėl 70-osios Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiados II turo  

organizavimo. 

12 
Virtualiai J. Blažienė, metodinio 

būrelio nariai 

Vertinimo komisijos sudarymas, 

vertinimo normų aptarimas, 

pasiskirstymas veiklomis. 

3. Dėl Kauno miesto 8-tų klasių 

mokinių fizikos olimpiados 

organizavimo.  

03 
LSMU 

J. Blažienė, metodinio 

būrelio nariai 

Organizavimo ir vertinimo komisijų 

sudarymas, uždavinių banko kūrimas, 

pasiskirstymas veiklomis. 

4. Metodinio būrelio veiklos 

aptarimas. 

05 KŠIC J. Blažienė, metodinio 

būrelio nariai 

Nuveiktų darbų aptarimas: sėkmės ir 

nesėkmės, tobulintini dalykai. 

 

Gerosios patirties renginiai (metodiniai renginiai, mokytojų praktikų vedami seminarai, konferencijos, konsultacijos, atviros pamokos ir pan.)  

Fizikos arba įvairių dalykų mokytojams 

1. Metodinė diena miesto fizikos 

mokytojams: aplankyti KTU 

laboratorijas bei išklausyti 

paskaitą fizikos katedroje. 

11-12 KTU R.Krašauskienė 

 

Pažintis su laboratorijomis, praktinių 

darbų atlikimo ir pritaikymo BP 

galimybės. Žinių gilinimas klausant 

mokslininkų paskaitas. 
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2. Metodinė diena miesto fizikos 

mokytojams KTU Inžinerijos ir 

mechanikos fakultetuose 

01 KTU  E. Milčė 

 
Pažintis su laboratorijomis, praktinių 

darbų atlikimo ir pritaikymo BP 

galimybės. 

 
3. Metodinė diena miesto fizikos 

mokytojams KTK  

02 KTK E Milčė Pažintis su KTK Robotikos ir kitomis 

laboratorijomis, bendradarbiavimo su 

mokiniais ir mokytojais galimybės. 

 

4. Virtualus laboratorinis darbas 8 

klasei pagal atnaujintas BP 

„Srovės stiprio priklausomybės 

nuo grandinės varžos tyrimas“ 

 

03 Virtuali paskaita  L. Gražienė Supažindinama su darbo aprašais 

keturiais vertinimo lygiais bei 

metodiniai  patarimai, kaip virtualiai 

tyrinėjant paprasčiausią elektros 

grandinę pritaikyti Omo dėsnį. 

Mokiniai išmoks ištirti, kaip elektros 

grandinėje srovės stipris priklauso nuo 

grandinės bendros varžos. 

 

5. 
Išvyka  į karinių oro pajėgų štabą 

 

04 Dariaus ir Girėno 

aerodromas R. Krašauskienė 

 

Pažintis su Sraigtasparniu Mi-8,  jo 

paskirtimi, techninėmis 

charakteristikomis bei valdymų ore. 

 

6. Metodinis renginys - fizikos 

mokytojų susirinkimas. 

Pranešimas “Gamtos mokslų 

olimpiados. Užduotys ir 

gebėjimai reikalingi šioms 

užduotims įveikti.” 

05 KŠIC J. Blažienė 

T. Kivaras 

 

Supažindinimas su  naujausiomis 

užduotimis iš Europos praktinės 

olimpiados. Fizikos mokytojams bus 

pristatoma rugsėjį vyksiančios 

Lietuvos gamtos mokslų olimpiados 

struktūra bei galimų užduočių tipai. 

 

7. Išvyka į  „Garsios Tylos 

Observatoriją“  

05-06 Gailiakaimis, 

Kėdainių rajonas. 

A.Surblienė Pažintis ir galimybė susilieti su visata, 

tuo pat metu sužinant ir mokslinę 

informaciją apie dangaus kūnus. 
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Renginiai mokiniams 

1. Gamtamokslinis turnyras I -II 

gimnazinėms klasėms „Žinau, 

moku, galiu”  

11- 24   
Kauno „Saulės” 

gimnazija 

L. Gražienė,  

V. Povilaitytė, 

N. Žilienė 

 

Chemijos, biologijos 

mokytojai  

Galimybė atlikti  užduotis mąstymui ir 

atradimams skatinti, ugdyti ir plėtoti I-

II gimnazijos klasių mokinių 

gamtamokslines, problemų 

sprendimo  ir 

komunikavimo  kompetencijas.  

 

2. 70-osios Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiados II turas 

01 KTU inžinerijos 

licėjus 

A. Janeliūnas  Galimybė mokiniams įsivertinti savo 

žinias ir gebėjimus, atrinkti geriausius 

mokinius į Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados III – jį turą, Kauno miesto 

fizikos komandos sudarymas. 

 

3. Kauno miesto 8-tų klasių 

mokinių fizikos olimpiada 

04 Kauno LSMU 

gimnazija 

S. Kukauskienė Galimybė mokiniams atskleisti fizikos 

gebėjimus ir žinias, pasitikrinti savo 

galimybes tarp kitų miesto 8 kl. 

mokinių. 

4. Respublikinis mokinių fizikos 

kūrybinių darbų konkursas 

„Fizikos bandymai aplink mus“ 

02-06 Virtualiai J. Blažienė, V. 

Baršauskas 

Galimybė mokiniams į fizikos dalyką 

pažvelgti kūrybiškai bei populiarinti 

fiziką, kaip mokomąjį dalyką. 

 
 

     

 

 

 

PRITARTA 

Kauno miesto fizikos mokytojų 

metodinio būrelio 2022 m. spalio 11 d. 

posėdžio protokolu Nr. 1 


