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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO 

2021–2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. 2021–2022 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius 

mokinius, tobulinimas.  Prioriteto kryptis: Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas 

siekiant jo pažangos. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas: Nuolat bendradarbiauti, siekiant dalyko ir dalyko metodikos kompetencijų augimo 

bei geresnės  ugdymo rezultatų ir ugdymo kokybės. 

1 uždavinys. Ugdymas grindžiamas mokytojų ir mokinių dialogu bei susitarimų vykdymu. 

2 uždavinys. Skatinti dialogą tarp visų grandžių matematikos mokytojų: pradinių klasių, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. 

3 uždavinys. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, siekiant 

geresnės ugdymo kokybės. 

 

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. 

Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- dėl 2020–2021 m. m. 

būrelio metinės veiklos 

ataskaitos; 

- dėl 2020–2021 m. m. 

veiklos planavimo.  

- Informacija iš nuotolinio 

renginio „Atnaujintų 

bendrųjų  programų 

įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybių 

2021-2022 m. m. 

Matematika“ 

2021-10-

27 

15.00 val. 

 

 

A. Ūsienė 

O. Radzvilavičienė, 

L. Jančiukienė 

 

 

- Metodinės veiklos 

būrelio ataskaitą 

pristatė met. būrelio 

pirmininkė Aldona 

Ūsienė; 

- parengtas 

matematikos mokytojų 

metodinio būrelio 

veiklos plano 

projektas;  

- Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos mokinių 

mokslo metų pradžioje 

atliktų diagnostinių 

kontrolinių darbų 

rezultatus ir 



- Diagnostinių kontrolinių 

darbų analizė: probleminės 

sritys. 

 

problemines sritis 

apžvelgė  mokytojos 

A. Menkevičienė, J. 

Tamošiūnienė, 

A.Ūsienė, I Galinienė 

2. 

Atvira  nuotolinė kito rajono 

matematikos mokytojo 

pamoka 

Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

- Atviros pamokos aptarimas. 

- Dalijimasis gerąja patirtimi 

vedant matematikos pamokas 

tiek tiesiogiai tiek nuotoliniu 

būdu.  

2022 
Vasario 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Radzvilavičienė 

 

Siūlymas: kalbėti su 

Kaišiadorių Algirdo 

Brazausko 

matematikos mokytoja 

metodininke Sandra 

Kavaliauskiene 

3. 

Atlikti stebėseną pokyčių 

savo mokykloje ketvirtokų- 

penktokų, rašant ir 

apibendrinant panašių 

užduočių diagnostinius testus 

ketvirtos klasės mokslo metų 

pabaigoje ir penktos klasės 

pradžioje. 

2022 m. 

gegužės 

pabaiga  

O. Radzvilavičienė, 

L. Jančiukienė 

A. Ūsienė 

 

 

 

4. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Matematikos 

pasiekimų gerinimas 

stiprinant mokymosi 

motyvaciją“: 

 I modulis „Efektyvus 

mokymas matematikos 

pamokoje, naudojant 

Geogebrą“, 

II modulis. „Šiuolaikinė 

matematikos pamoka: 

atnaujintų bendrųjų programų 

kontekste“, lektorė Viktorija 

Sičiūnienė 

 

2022 m.  

(I 

modulis 

sausio 

mėn., II 

modulis 

kovo 

mėn.) 

A. Ūsienė 

O. Radzvilavičienė 
 

 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys Pastabos  

1.  

Jaunųjų matematikų 

konkursas ‚Žiburys – 

populiarinkime 

matematiką“ 

2021-11-25 

O. Radzvilavičienė, 

D. Sabanskienė 

A. Ūsienė 

Nuostatai 

pakeisti iš 

pagrindų 

2.  
Rajoninė 9-12 kl. mokinių 

matematikos olimpiada 

2022-02-11 

 

O. Radzvilavičienė, 

A. Ūsienė 

Respublikinė 

2022.04.22-

23 



Nuotoliniu 

būdu 

3.  
Rajoninė 5-8 kl. mokinių  

matematikos olimpiada 

2022-02-11 

 

O. Radzvilavičienė, 

A. Ūsienė 
 

4.  „Kengūros“ konkursas 
2022-03-17 

 

A. Menkevičienė, 

matematikos 

mokytojai 

 

5.  

 

Išvyka į respublikinę 6–8 

kl. mokinių matematikos 

olimpiadą Šiauliuose 

2022 m. 

balandžio mėn., 

Šiaulių 

universitetas 

V. Grigonienė  

6.  

Kiti kviestiniai konkursai: 

Mergaičių, berniukų, 

Matulionio konkursas 

2021 m. 

lapkričio, 

gruodžio, 2022 

m. sausio mėn.  

Gimnazijų mokytojai 

Į Matulionio 

konkursą 

registruojasi 

patys 

mokiniai 

 

Metodinio 

būrelio pirmininkė             _________________ Aldona Ūsienė  

(parašas)                        (vardas, pavardė)  

 

Suderinta:  

Prienų rajono savivaldybės administracijos 

švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

_________________ 

(parašas) 

 

Laimutė Jančiukienė 

(vardas, pavardė) 


