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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2018–2019 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: Ugdyti pedagogų gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą, siekiant 

geresnės ugdymo kokybės. 

 

Uždaviniai:  

1. Telkti Prienų rajono matematikos mokytojus, skatinti dalintis metodine – praktine patirtimi. 

2. Tobulinti metodinio būrelio narių  kvalifikaciją dalyvaujant rajone ir šalyje organizuojamuose 

seminaruose, konferencijose teikiant prioritetą tematikai apie mokymosi mokytis kompetencijų 

tobulinimą, taikant įvairias mokymosi strategijas. 

3. Organizuoti renginius mokiniams, motyvuojančius juos tapti atsakingais už savo mokymąsi. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS  

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties 

renginiai  

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1.  

Būrelio veiklos ataskaita už 

2017- 2018 m. m. 

Būrelio veiklos plano 2018 – 

2019 m. m. sudarymas.  

 

2018 m. spalio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

J. Tamošiūnienė 

O. Radzvilavičienė 
 

2. 

Seminaras „Sėkmingos 

pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų 

organizavimo, pažangą 

skatinančio grįžtamojo ryšio 

panaudojimo praktika“ 

2018 m. spalio mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė  

3. 

Atvira „Žiburio“ gimnazijos 

mokytojos J. Tamošiūnienės 

pamoka „Skaitymo strategijų 

taikymas I (9) klasėje, 

sprendžiant tekstinius 

uždavinius“ 

2019 m. vasario-

kovo mėn. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

J. Tamošiūnienė 

 
 



4. 

Išvyka į matematikos ir 

informacinių technologijų 

mokytojų respublikinę 

konferenciją 

2019 m. vasario mėn. J. Tamošiūnienė  

5. 

Praktinis seminaras 

„Mokinių motyvacijos 

skatinimas“ 

2019 m. kovo mėn. O. Radzvilavičienė  

6. 

Dalyvavimas mokytojų 

metodinių darbų parodoje 

„Mokau(-si) mokytis. Mano 

sėkmės istorija“ 

2019 m. kovo-

balandžio mėn. 

Matematikos 

mokytojai 
 

7. 

Metodinio būrelio 

pasitarimas „Matematikos 

mokymo(-si) tęstinumas ir 

perimamumas tarp pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo koncentrų“. 

2019 m. balandžio 

mėn. 
J. Tamošiūnienė  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta 

Atsakingi 

asmenys 
Pastabos  

1. 

Jaunųjų matematikų 

konkursas „Žiburys“ 

2018 m. lapkričio 29 d. 

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

Aldona Ūsienė 

 

2. 

Rajoninė 5–12 klasių 

mokinių matematikos 

olimpiada 

2019 m.  

sausio 16 d. 

Prienų „Ąžuolo“ 

progimnazija 

J. Tamošiūnienė 

O. Radzvilavičienė 
 

3. 
Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

2019 m.  

kovo 15 d. 

Rajono mokyklos 

R. Alaburdienė  

4. 

Išvyka į 6–8 kl. mokinių 

matematikos olimpiadą 

Šiauliuose 

2019 m. balandžio 

mėn. 
I. Galinienė  

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė                                 _________________           Jurgita Tamošiūnienė 

           (parašas)                (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

________________ 
(vardas, pavardė) 


