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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

MATEMATIKOS  MOKYTOJŲ  METODINIO BŪRELIO 

2019 – 2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2019 – 2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS  

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas.  

Prioriteto kryptys: 

- skatinti mokinių mokymąsi prisiimant atsakomybę visais lygmenimis – pradedant 

vadovais ir baigiant mokiniais; 

- laikytis nuostatos, kad mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; 

- mokyti mokytis taikant įvairias strategijas; 

- organizuoti veiklą pamokoje taip, kad mokinys taptų savo paties mokytoju; 

- išsiugdyti gebėjimą vertinti mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą. 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: skatinti matematikos mokytojus tobulinti profesines kompetencijas; dalytis 

gerąja patirtimi, nuolat bendradarbiaujant; organizuoti renginius,  tenkinančius mokinių 

ugdymosi ir saviraiškos poreikius, siekiant mokinių  matematikos mokymosi individualios 

pažangos. 
1 uždavinys - tobulinti pedagogines kompetencijas, kurios leistų laikytis nuostatos, kad 

mokosi ir mokytojas, ir mokinys, todėl nebijoti bandyti keistis; išsiugdyti gebėjimą vertinti 

mokiniams daromą poveikį, o ne rezultatą. 

2 uždavinys - taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, skatinančius mokinius ir mokytojus 

prisiimti atsakomybę visais lygmenimis ir ugdančius mokinius tapti savo paties mokytoju. 

 

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 2018–2019 m. m. būrelio 

metinės veiklos ataskaitos; 

- diskusija dėl ST, PUPP, VBE 

ataskaitų išvadų ir tolimesnių 

žingsnių, mokinių matematikos 

2019 m. rugsėjo 

24 d.  

Prienų „Žiburio“ 

gimnazija 

J. Tamošiūnienė,  

O. Radzvilavičienė, 

L. Jančiukienė 

 

 



mokymosi rezultatų pažangai 

pasiekti; 

- dėl tarptautinio matematikos 

projekto WIP veiklos 

dalyvaujančiose mokyklose bei 

jų įtakos mokinių pažangai; 

- dėl kvalifikacijos tobulinimo 

renginių poreikio analizės; 

- dėl 2019–2020 m. m. veiklos 

planavimo. 

2. 

Išvyka į GoScience projekto 

viešinimo konferenciją 

„Supratimo gilinimas ir 

kūrybiškumo ugdymas 

mokantis matematikos ir 

gamtamokslinių mokomųjų 

dalykų“ 

2019 m. lapkričio 

15 d.  

Matematikos 

mokytojai 

L.Jančiukienė 

R.Pavlavičienė 

.  

3. 

KT seminaras mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymo tema 

2020 m. sausio 

mėn. O. Radzvilavičienė  

4. 

Tarptautinio matematikos 

projekto WIP veiklos, patirtys, 

rezultatai 

2020 m. kovo 

mėn. 

Prienų švietimo 

pagalbos tarnyba 

J. Tamošiūnienė  

5. 

Išvyka į matematikos ir 

informacinių technologijų 

mokytojų respublikinę 

konferenciją „Matematikos ir 

informacinių technologijų 

mokymas Steam kontekste“ 

2020 m. vasario 

17 d. 

Šiaulių 

Didždvario 

gimnazija 

J. Tamošiūnienė  

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys Pastabos 

1. 

Rajoninė 5–12 klasių 

mokinių matematikos 

olimpiada 

2020 m. sausio 17 d. 

Prienų „Ąžuolo” 

progimnazija 

O. Radzvilavičienė, 

J. Tamošiūnienė 
 

2. 
Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

2020 m. kovo 19 d. 

Prienų miesto ir 

rajono mokyklos 

R. Sorakienė, 

matematikos 

mokytojai 

 

3. 

Išvyka į respublikinę 6–8 kl. 

mokinių matematikos 

olimpiadą Šiauliuose 

2019 m. balandžio 

mėn., Šiaulių 

universitetas 

I. Galinienė  

 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos 

mokytoja Jurgita Tamošiūnienė. 


