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Atsakingi asmenys 

 

Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Dėl 2021–2022 m. m. metodinės 

veiklos planavimo 

2021m. 09 mėn. Virtuali aplinka Diana Petrauskienė Aptarta MB metodinė veikla, sudarytas 

jos planas. 

2. Dėl pasirengimo Lietuvos 

mokinių 55-ajai biologijos 

olimpiadai. 

2021 m. 12 mėn. KŠIC arba virtuali 

aplinka 

Diana Petrauskienė Pasirengta olimpiados vykdymui, 

numatyta vertinimo komisijos sudėtis. 

3. 9–12 kl. mokinių biologijos 

olimpiados rezultatų analizė. 

2022 m. 02 mėn. KŠIC arba virtuali 

aplinka 

Diana Petrauskienė Aptarta, kurios užduotys buvo 

sunkiausios, į ką rekomenduotina 

atkreipti dėmesį. 

4. Metodinio būrelio veiklos 

rezultatų aptarimas.  

 

2022 m. 05 mėn. KŠIC arba virtuali 

aplinka 

Diana Petrauskienė Aptartos būrelio veiklos sėkmės ir 

tobulintinos sritys. 

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

biologijos  dalyko mokytojams 

1. Konferencija biologijos 

mokytojams ,,Gamtos mokslų 

mokymo patirtys“ 

2021 m. 12 mėn. KŠIC arba VDU 

klasikinio ugdymo 

mokykla, arba virtuali 

aplinka 

Vilija Domatienė 

Rima Skirgailienė 

Diana Petrauskienė 

Pasidalinta gamtos mokslų mokymo 

patirtimi, atskleisti geriausi pavyzdžiai. 

2. Edukacinė išvyka į Dzūkijos 

kraštą „Tiriamųjų gebėjimų 

ugdymas“. 

2022 m. 06 mėn.  Dainius Statkevičius 

Gediminas 

Čapkauskas 

Patobulinta mokytojų bendrakultūrinė 

kompetencija, išanalizuoti mokinių 

tiriamųjų gebėjimų ugdymo išvykose 

pažangios patirties pavyzdžiai. 
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Renginiai mokiniams 

1. Dalyvavimas Kauno Tado 

Ivanausko progimnazijos 

organizuojamos viktorinos 

„Gamta žmogui – gamta ateičiai“, 

skirtos  prof. T. Ivanausko  

138-osioms gimimo metinėms 

paminėti, vertinimo komisijos 

darbe. 

2021 m. 12 mėn. Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija 

Arba virtuali aplinka? 

Skaistė Jakienė 

Laima Razbadauskytė 

Gabių vaikų išryškinimas 

2. Lietuvos mokinių 55-osios 

biologijos olimpiados II etapas 

2022 m. 01 mėn. Kauno „Aušros“ 

gimnazija arba virtuali 

aplinka 

Diana Petrauskienė 

Rima Skirgailienė 

Edita Railė 

Gabių vaikų išryškinimas 

3. Dalyvavimas KTU inžinerijos 

licėjaus organizuojamo kūrybinių 

darbų konkurso 9–11 kl. 

mokiniams „Gyvybės spindesys“ 

vertinimo komisijos darbe. 

2022 m. 02 mėn. KTU inžinerijos 

licėjus arba virtuali 

aplinka 

Rita Benesevičienė 

Diana Petrauskienė 

Gabių vaikų išryškinimas 

4. Biologijos olimpiados II turas 5–8 

klasių mokiniams. 

2022 m. 04 mėn. Kauno „Vyturio“ 

gimnazija arba virtuali 

aplinka 

Dainius Statkevičius 

Nijolė Džiaugytė 

Gabių vaikų išryškinimas 

5. Olimpiadų ir konkursų nugalėtojų 

apdovanojimo šventė 

2022 m. 05 mėn. KŠIC arba kita erdvė Diana Petrauskienė, 

visi MB nariai 

Pagerbti olimpiadų ir konkursų 

laimėtojai, skatinant ir ateityje dalyvauti 

panašiuose renginiuose. 
 

 

  


