BIOLOGIJOS MOKYTOJŲ .METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PROGRAMA
2022 m.
Metų veiklos prioritetai:
1. Biologijos mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas
2. Įtraukusis ir patyriminis ugdymas
3. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas
Programos uždaviniai:
1. Burti Kauno rajono biologijos mokytojų bendruomenę
2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos renginius
3. Rengti metodines priemones
4. Organizuoti mokinių konkursus, olimpiadas, kitus renginius siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų

Eil.
Nr.
1.

Renginio/priemonės pavadinimas

Data

Laukiamas rezultatas

Atsakingas

Metodinio būrelio pasitarimas: 2021 m. veiklos planavimas.

2022-01 mėn.

R.Kijauskienė,
D.Klimantavičienė

2.

Pasirengimas Lietuvos 9-12 kl. mokinių II (rajono) etapo 54-ajai
biologijos olimpiadai

2022-01 mėn.

3.

Lietuvos 9-12 kl. mokinių II (rajono) etapo 54-oji biologijos
olimpiada

2022-01-21

4.

Seminaras „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“pagal 40
val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Kritinio ir kūrybinio
mąstymo ugdymo metodai“
Metodinio būrelio pasitarimas: Pasirengimas STEAM 5-8-tų
klasių mokinių olimpiadai

2022-01-30

STEAM 5-8-tų klasių mokinių olimpiada.

2022-02-21

Aptarta būrelio veikla,
parengta 2022 metų veiklos
programa
Pasirengta vykdymui,
numatyta vertinimo komisijos
sudėtis
Gabių mokinių ugdymas:
skatinama plėsti žinias,
domėtis biologijos mokslu
Patobulinta mokymo(si)
proceso valdymo
kompetencija
Pasirengta vykdymui,
numatyta vertinimo komisijos
sudėtis
Skatinama motyvuoti

5.

6.

2022-02 mėn.

D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė
D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė
D.Klimantavičienė

D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė
D.Klimantavičienė,

7.

Metodinio būrelio pasitarimas: pasirengimas 5-8 kl. mokinių
biologijos olimpiadai

2022- m. pavasaris

8.

5-8 kl. mokinių biologijos olimpiada

2022 m. pavasaris

9.

Seminaras biologijos mokytojams ,,Egzaminų užduotys ir jų
vertinimas“ lektorė dr. Rita Dukynaitė

2022-04 mėn.

10.

Kauno r. biologijos mokytojų metodinė diena: metodinių
priemonių 5-6 ir 7-8 kl. ,,Mokausi gamtoje ir iš gamtos”
pristatymas
Edukacinė išvyka-seminaras

2022-05 mėn.

12.

Metodinio būrelio pasitarimas: VBE egzaminų rezultatų analizė ir
aptarimas

2022 – 09 mėn.

13.

Integruota biologijos, fizikos pamoka ,,Elektromagnetinė
indukcija gyvybės moksluose“.

2022-10 mėn.

14.

Metodinio būrelio pasitarimas: 2022 m. veiklos ataskaita

2022-12 mėn.

11.

2022- 06 mėn.

mokinius domėtis gamtos
mokslais, pasirengimas
tolimesniam mokymuisi
Pasirengta vykdymui,
numatyta vertinimo komisijos
sudėtis
Gabių mokinių ugdymas:
skatinama plėsti žinias,
domėtis biologijos mokslu
Patobulinta mokinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimo kompetencija
Pasidalinta geraja patirtimi,
patobulintos Bendrosios ir
dalykinės kompetencijos
Patobulintos bendrakultūrinės
kompetencijos
Aptarta, kurios užduotys buvo
sunkiausios, į ką
rekomenduojama atkreipti
dėmesį
Pasidalinta gerąja patirtimi,
susipažinta su naujomis
mokymo aplinkomis, STEAM
gebėjimų ugdymas
Aptarta būrelio veikla,
pristatyta ataskaita

Metodinio būrelio pirmininkas: Ramunė Kijauskienė, mokytoja metodininkė, Raudondvario gimnazija
Nariai:
Vilma Pupkienė, mokytoja metodininkė, Babtų gimnazija
Irena Gronskienė, mokytoja metodininkė, VDU Ugnės Karvelis gimnazija
Vitalija Vėlavičienė, mokytoja metodininkė, Čekiškės gimnazija
Rasa Lakickienė, mokytoja metodininkė, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
Vytautas Staniūnas, mokytojas metodininkas, Karmėlavos B. Buračo gimnazija

R.Kijauskienė

D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė
D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė
D.Klimantavičienė

I. Gronskienė

D.Klimantavičienė
D.Klimantavičienė,
R.Kijauskienė

D.Klimantavičienė
R. Lakickienė

R.Kijauskienė

