
Socialinių mokslų 

metodinės grupės veikla 



  

Tradiciniai renginiai:   



  Europos savaitė 

 Vyksta gegužės mėnesio pradžioje, renginius 

organizuojame kartu su užsienio kalbų metodine grupe. 

















   Respublikinis konkursas                     

,,Lietuvos istorijos žinovas‘‘  

 

 

 Vyksta kovo mėn. pradžioje. Kasmet dalyvauja vyresniųjų 

klasių mokiniai. 



Mokyklinės istorijos ir geografijos 

olimpiados 

 Vyksta mokykloje vasario ir kovo mėnesiais. Nugalėtojai 

atstovauja mokyklą rajoninėse istorijos ir geografijos 

olimpiadose. 



Rajoninio geografijos konkurso „Mano 

gaublys“ 6-8 kl. 2015-2016 m.m. rezultatai: 

 Tarp 6 klasių mokinių užimta 

 Tarp 7 klasių mokinių užimtos 

 Tarp 8 klasių mokinių užimta  



    Konstitucijos egzaminas 

 Vyksta jau dešimt metų rugsėjo pabaigoje. Dalyvauja 5-12 

klasių mokiniai. Šiemet vienas mokinys Salvijus Griškėnas 

perėjo į antrą etapą. 









         Europos egzaminas 

Vyksta gegužės mėnesį, minint Europos dieną. Egzaminas turi 

3 etapus. 2016m. visus tris etapus praėjo moksleivis 

Modestas Micė. Mokykloje buvo pirmas, 2-ame etape– 6-as 

Lietuvoje, finale- liko 9-as Lietuvoje. Apdovanotas Vilniuje 

ES informaciniame biure. 





 Geografijos ir istorijos konkursas 6-8 

klasėms 

 Mokiniai atlieka istorijos ir geografijos užduotis.  



















Netradiciniai renginiai 



Edukacinės programos 

„Archeologiniai 

kasinėjimai“ 













  ,,Euroskolos’’ konkursas 

 Vyko 2015m. spalio 13d. Panevėžyje. Komandą sudarė 10 

III ir IV klasių mokinių. Atliko įvairias užduotis, susijusias 

su ES šalių istorija, ekonomika ir kultūra. Komanda užėmė 

garbingą 2-ą vietą, atsilikdama nuo 1-osios tik 1,5 taško. 

 Kaip paskatinimą mokytoja gavo pasiūlymą vykti į Briuselį 

į Europos parlamentą( 2016m. spalio 10-15 d.). 









Istorijos respublikinis projektas              

,, Praeities stiprybė- dabarčiai‘‘ 

 Jį organizavo Vilniaus universitetas ir Lietuvos istorijos 

mokytojų asociacija. Laikas: 2015m. spalis- 2016m. 

vasaris. Šeši II-ų klasių mokiniai numatė ir įvykdė įvairias 

veiklas, pasirinkę temą ,,Panemunio angelas prabyla‘‘. 

Vyko susitikimai, pokalbiai, pažintinė ekskursija. Sukurtas 

filmukas, kaip konkursinis darbas. Projektas Kovo 11-os d. 

proga pristatytas mokyklos bendruomenei. Gauta padėka 

iš Krašto apsaugos ministerijos. 



Edukacinės programos ,,Svečiuose pas 

Grafus‘‘ 

 Organizavo Rokiškio krašto muziejus. 

 Dalyvavo 8-12 klasių mokiniai 









Geografijos kabinete kaupiama informacija 

klasių auklėtojams ir mokyklos 

bendruomenei: 

 maršrutai po Rokiškio rajoną 

 maršrutai po Lietuvą 

 maršrutai po pasaulio šalis 



       AČIŪ UŽ DĖMESĮ 
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