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Eil. 

nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

 

Data 

 

Vieta 

 

 

Atsakingi asmenys 

 

Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Atnaujinamų bendrųjų dorinio 

ugdymo programų pokyčiai. 

2021-2022 m. m. etikos metodinio 

būrelio veiklos planavimas. 

2021 m.  

spalio 6 d.  

Virtualus Polina Žemaitienė Būrelio nariai susipažins su atnaujinamų 

bendrųjų dorinio ugdymo (etikos) 

programų pokyčiais, aptars metodinio 

būrelio veiklos plano gaires. 

2. Respublikinio etikos konkurso   

7–8 klasių mokiniams „Šalia 

manęs – kitas žmogus“ rezultatų 

aptarimas. 

2021 m. 

gruodžio mėn. 

Virtualus Polina Žemaitienė, 

Neringa Zaveckienė 

Būrelio nariai išsiaiškins kaip mokiniai 

geba taikyti etikos pamokose įgytas 

žinias ir gebėjimus. 

3. „Įtraukiojo ugdymo sėkmės ir 

sunkumai etikos pamokose“ 

 

2022 m.  

vasario mėn. 

KŠIC Rūta Bylienė,  

Nijolė 

Baliukevičienė, 

Tomas Pažarauskas 

Būrelio nariai pasidalins įtraukiojo 

ugdymo patirtimi ir pasiruoš gerosios 

patirties renginiui Kauno miesto etikos 

mokytojams. 

4. Kauno etikos mokytojų ir VDU 

HMF Filosofijos katedros 

dėstytojų bendradarbiavimas 

tobulinant etikos/filosofijos 

pamokas ir didinant šių dalykų 

mokymosi motyvaciją. 

2022 m. 

balandžio mėn. 

KŠIC Polina Žemaitienė Stiprės etikos mokytojų ir Filosofijos 

katedros dėstytojų bendradarbiavimas, 

bus dalijamasi gerąja dalyko dėstymo 

metodine patirtimi, bus aptarti 

konferencijos organizavimo klausimai. 

5. Mokinių pasiekimų aptarimas 

respublikiniuose etikos 

konkursuose ir XXV Lietuvos 

mokinių filosofijos olimpiadoje 

2021–2022 m. m.  

2022 m.  

birželio mėn. 

KŠIC Polina Žemaitienė,  

Neringa Zaveckienė 

Būrelio nariai aptars mokinių 

pasiekimus respublikiniuose etikos 

konkursuose ir XXV Lietuvos mokinių 

filosofijos olimpiadoje. 



2 

 

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

            Etikos dalyko mokytojams 

1. Metodinis renginys „Įtraukiojo 

ugdymo sėkmės ir sunkumai 

etikos pamokose“. 

2022 m.  

kovo mėn. 

Virtualus Rūta Bylienė,  

Tomas Pažarauskas, 

Nijolė Baliukevičienė 

Stiprės dalyko mokymo metodinės 

kompetencijos. 

Renginiai mokiniams 

1. Respublikinis etikos konkursas  

7–8 klasių mokiniams „Šalia 

manęs – kitas žmogus“. 

 

2021 m. 

lapkričio 15 d. 

Virtualus Polina Žemaitienė,  

Irina 

Stanislovavičienė 

Mokiniai ugdysis atsakingą moralinį 

mąstymą,  bendrosiomis žmogaus ir 

moralės vertybėmis grindžiamą, 

tolerantišką ir demokratišką santykį su 

kitais žmonėmis. Didės etikos 

mokymosi motyvacija. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinė etikos/filosofijos 

mokslinė-praktinė konferencija.   

Dalyvauja VDU Humanitarinių 

mokslų fakulteto Filosofijos 

katedros dėstytojai, studentai, 

etikos ir filosofijos mokytojai, 10-

12 klasių mokiniai.  

 

2022 m.  

gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

VDU 

 

 

 

 

 

 

 

Polina Žemaitienė, 

Irina 

Stanislovavičienė, 

Tomas Pažarauskas 

 

 

 

 

Mokiniai gebės diskutuoti 

aktualiausiomis filosofijos temomis, 

mokysis diskusijų kultūros. 

 

 

 

 

 

3. Popietė 5–6 klasių mokiniams 

„Mokomės etikos žaisdami“. 

2022 m.  

birželio mėn. 

Kauno Jurgio 

Dobkevičiaus 

progimnazija 

Laima Motiejūnienė, 

Neringa Zaveckienė,  

Daiva Mikučionienė 

Stiprės etikos mokymosi motyvacija bei 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

 
    


