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Atsakingi asmenys 

 

Laukiami rezultatai 

Metodinio būrelio posėdžiai 

1. Veiklos planavimas, plano 

sudarymas ir aptarimas 

2021-10-13 Virtualiai  R. Baltrušaitienė, 

metodinio būrelio 

nariai 

Planuojamų darbų numatymas, veiklų 

tikslingumas ir nauda keliant mokytojų 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

2. Dėl 69-osios Lietuvos mokinių 

fizikos olimpiados II turo  

organizavimo 

2021-12 Virtualiai R. Baltrušaitienė, 

metodinio būrelio 

nariai 

Vertinimo komisijos sudarymas, 

vertinimo normų aptarimas, 

pasiskirstymas veiklomis. 

3. Dėl Kauno miesto 8-tų klasių 

mokinių fizikos olimpiados 

organizavimo 

2022-03 Virtualiai R. Baltrušaitienė, 

metodinio būrelio 

nariai 

Organizavimo ir vertinimo komisijų 

sudarymas, uždavinių banko kūrimas, 

pasiskirstymas veiklomis. 

4. Metodinio būrelio veiklos 

aptarimas 

2022-05 KŠIC R. Baltrušaitienė, 

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                            dalyko mokytojams 

1. Metodinis renginys „Fizikiniai 

eksperimentai gamtoje“ 

2022-05–06 Santaka  A. Surblienė 

A. Ivanauskas 

Pamokos kitose erdvėse,  

2. Paskaita „Fizika nepamokinėje 

veikloje“ 

2022-03 KTU inžinerijos 

licėjus 

A. Janeliūnas 

A. Putnienė 

L. Leonavičienė 

Kaip laisvalaikis, pomėgiai persipina su 

fizikos dalyku. 

3. Išvyka „Technikos paveldas 

Lietuvos dvaruose“ 

2022-04 Rietavas  L. Gražienė 

N. Žilienė 

Pažintis su dvaruose saugomu technikos 

lobynu. 

 



4. Metodinė diena miesto fizikos 

mokytojams VDU gamtos mokslų 

fakultete. 

2021-12 VDU R. Baltrušaitienė 

R. Rupkutė 

Pažintis su VDU gamtamokslinėmis 

laboratorijomis, mokslininkų 

pasiekimais, vykdomais tyrimais, 

galimybė tęsti bendradarbiavimą su 

mokiniais, juos sudominant gamtos 

mokslais. 

Renginiai mokiniams 

1 Kauno miesto 8-tų klasių mokinių 

fizikos olimpiada 

2022-04 Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija 

R. Baltrušaitienė Galimybė mokiniams atskleisti fizikos 

gebėjimus ir žinias, pasitikrinti savo 

galimybes tarp kitų miesto 8 kl. 

mokinių. 

2 69-osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados II turas 

2022-01 KTU inžinerijos 

licėjus 

A. Janeliūnas Galimybė mokiniams įsivertinti savo 

žinias ir gebėjimus, atrinkti geriausius 

mokinius į Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados III turą, Kauno miesto 

fizikos komandos sudarymas. 

3 Respublikinis fizikos kūrybinių 

darbų konkursas Fizikos 

bandymai aplink mus (tik video) 

2022-02-05 Virtualiai  J. Blažienė,  

V. Baršauskas 

Galimybė mokiniams į fizikos dalyką 

pažvelgti kūrybiškai, populiarinti fiziką, 

kaip mokomąjį dalyką. 
 

    


