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KAUNO  MIESTO FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. 

 

Tikslas - siekti nuolatinio pedagoginių darbuotojų profesinės kompetencijos augimo, saviraiškos ir 

kūrybiškumo plėtojimo, profesinės veiklos reflektavimo, problemų sprendimo, siekiant ugdymo 

kokybės. 

 

Uždaviniai: 

 Telkti fizinio ugdymo pedagogus šalies, regiono ir miesto švietimo politikai įgyvendinti, 

ugdymo kokybei užtikrinti; 

 Plėtoti metodinį ir dalykinį fizinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą; 

 Analizuoti mokinių mokymosi pasiekimų rezultatus, inicijuoti metodinę veiklą tiems 

rezultatams gerinti; 

 Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi ir skatinti ją 

kaupti. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, renginiai Data Vieta Atsakingi 

asmenys 

Siekiamas 

rezultatas 

1. Fizinio ugdymo 

mokytojų metodinio 

būrelio pasitarimai 

Rugsėji–

birželis 

Kauno 

švietimo 

inovacijų 

centras, 

Virtuali 

aplinka 

I. Palavinskienė 

V. Lenzienė, 

Metodinio būrelio 

nariai 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

augimas 

2. Renginiai, skatinantys 

mokytojus įgyti naujų 

kompetencijų 

seminaruose, vedant ir 

stebint atviras 

pamokas, rengiant 

kvalifikacijos 

programas ir vedant 

seminarus. 

Rugsėji–

birželis 

Kauno 

švietimo 

inovacijų 

centras/ 

Kauno miesto 

mokyklos/ 

Virtuali 

aplinka 

L.Vaitkevičienė, 

I. Palavinskienė, 

V. Lenzienė, 

Metodinio būrelio 

nariai 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

augimas 

3. Europos sporto savaitė 

#BEACTIVE-žaisk 

kvadratą – 2021“ 

2021 09 Kauno miesto 

mokyklos 

Kauno fizinio 

ugdymo 

asociacijos 

mokytojai  

Skatinti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

santykius tarp 

Kauno m. mokyklų 

4. 2021 – 2022 m. m. 

veiklos aptarimas ir 

veiklos prioritetų 

numatymas. 

2021 10 Virtuali 

aplinka 

L.Vaitkevičienė, 

I. Palavinskienė, 

V. Lenzienė, 

Metodinio būrelio 

nariai 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

augimas 

5. Mokytojų tinklinio 

turnyras „Tinklinio 

diena“ 

2021 10  RIO sporto 

arena  

Metodinis būrelis, 

Kauno fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

Skatinti mokytojų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 
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6. Mokytojų, siekiančių 

metodininko, eksperto 

kvalifikacinių 

kategorijų praktinės 

veiklos vertinimas 

Esant 

poreikiui 

nuolat 

Kauno 

mokyklos 

Metodinis būrelis, 

mokytojai 

metodininkai, 

ekspertai 

Pedagoginių 

darbuotojų 

profesinės 

kompetencijos 

augimas 

7. Kauno mokyklų 

sportinis renginys 7 kl. 

„Nugalėti nesunku, 

jeigu judame kartu“ 

2021 11 Kauno 

Milikonių 

progimnazija 

V. Lenzienė Skatinti 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

santykius tarp 

Kauno m. mokyklų 

8. Praktinis seminaras 

fizinio ugdymo 

mokytojams:  

Respublikinės 

konferencijos praktinės 

veiklos 

2021 12 Kauno  

mokyklos 

I. Palavinskienė 

V. Lenzienė 

Gerosios patirties 

sklaida 

9. Pasaulinė sniego diena  2022 01 Kauno  

mokyklos 

Metodinis būrelis, 

Kauno m. fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 

10. Kauno gimnazijų 

futbolo turnyras 

2022 02 Kauno Jono 

Jablonskio 

gimnazija 

D. Šertvytienė, 

Kauno Jono 

Jablonskio 

gimnazijos 

mokytojai 

Skatinti draugiškus 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

santykius 

11. Sporto sveikatingumo 

renginiai  

„VASARIS – mano 

sveikatos 

 mėnuo “ 

2022 02 Kauno  

mokyklos 

Metodinis būrelis, 

Kauno  fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 

12. „PALESTROS“ 

bėgimas, skirtas 

Nepriklausomybės 

dienai paminėti 

2021 03 Kauno  

mokyklos 

Metodinis būrelis, 

Kauno fizinio 

ugdymo 

mokytojai  

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 

13. Lietuvos kūno kultūros 

ženklo „Vis tobulėti“ 

šventė 

2022 04 LSU 

maniežas 

Metodinis būrelis, 

Kauno fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 

14. Sporto šventė šilainių 

mikrorajono 

mokiniams „Mes – 

Europos vaikai 

2022 05 Kauno 

Milikonių 

progimnazija 

V. Lenzienė, 

Kauno Milikonių 

progimnazijos 

fizinio ugdymo 

mokytojai 

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 
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15. Europos diena su 

kamuoliu 

2022 05 J.Jablonskio 

gimnazija 

D. Šertvytienė, 

Kauno Jono 

Jablonskio 

gimnazijos 

mokytojai 

 

Skatinti draugiškus 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo  

santykius 

16. Pasaulinė orientavimosi 

diena 

2022 05 Kauno  

mokyklų 

erdvės, 

sveikatingum

o parkai 

L. Čečinaitė, 

Kauno Rokų 

gimnazija 

Skatinti draugiškus 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo  

santykius 

17. 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame              

festivalyje „Sportas 

visiems“ 

2022 05 Palanga Metodinis būrelis, 

Kauno m. fizinio 

ugdymo 

mokytojai 

Mokinių kryptingas 

užimtumas ugdant 

saviraiškos 

poreikius. 

Vertybinių nuostatų 

ugdymas 

18. Metodinio būrelio 

veiklos ataskaita 

2021/2022 m. m. 

2022 06 Kauno 

švietimo 

inovacijų 

centras, 

Virtuali 

aplinka 

I. Palavinskienė Metodinės veiklos 

apibendrinimas 

 

 

   

 

 

SUDERINTA 

Kauno miesto fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio  
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