
 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIO 

BŪRELIO 2017-2018 M. M. 

VEIKLOS PLANAS 

 

TIKSLAS 

Siekti rajono matematikos mokytojų kompetencijos augimo ir mokymo(-si) 

veiksmingumo užtikrinimo.  

 

UŽDAVINIAI 

Dalintis ugdymo metodų taikymo ir dalyko turinio gerąja patirtimi, siekiant geresnės 

mokinių asmeninės pažangos. 

Bendradarbiauti organizuojant kvalifikacijos tobulinimo, gerosios patirties, mokinių 

neformaliojo švietimo renginius. 

 

PRIORITETAS 

Skaitymo strategijų kaip vieno iš AMG ugdymo metodų taikymas matematikos 

pamokose, skatinant asmeninę mokinio pažangą. 

 

 

Prienų rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio veiklos planas 

2017–2018 m. m. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vieta Atsakingas 

Metodinio būrelio susirinkimai 

1. 

 

Metodinio būrelio 

pasitarimas: 

dėl 2016 – 2017 m. m. 

būrelio veiklos ataskaitos; 

dėl metodinio būrelio veiklos 

plano 2017 – 2018 m. m; 

gerosios patirties sklaida 

naudojant serijos „Atrask“ ir 

„Tempus“ vadovėlius  

(Z. Rukšėnienė ir A. Ūsienė). 

dėl užduočių rengimo 5-8 

klasių mokiniams 

matematikos olimpiados 

rajoniniam etapui 

2017-10-30 

 

 

Prienų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

O. Radzvilavičienė 

L. Jančiukienė 

A. Jakutė 

2. Metodinės tarybos 

pasitarimas: 
dėl būrelio veiklos prioritetų 

2017–2018 m. m. ir veiklos 

plano  

2017-09-13 

 

 

 

 

Prienų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

 

 

O. Radzvilavičienė 

L. Jančiukienė 

A. Jakutė 

 

 



 

 

 

 

 

Gerosios patirties sklaida 

 

1. Pasirengimas mokytojų 

metodinių darbų 

parodai „Mokinio asmeninė 

pažanga taikant skaitymo 

strategijas“ ir dalyvavimas 

joje. 

2018-02   Matematikos 

mokytojai 

2. Matematikos mokytojų 

„Metodų mugė“ 

2018-02-19   O. Radzvilavičienė 

L. Jančiukienė 

A. Jakutė 

 

Projektinė veikla, dalyvavimas renginiuose, konkursuose, olimpiadose 

 

1. 9–12 kl. Jaunųjų matematikų  

konkursas „Žiburys“ 

2017-11-30 „Žiburio“ 

gimnazija 

A. Ūsienė 

2. Nacionalinės mokinių 

akademijos 5 – 8 klasių 

matematikos olimpiada 

2017-11  Kauno 

technologijos 

universitetas 

Rajono 

matematikos 

mokytojai 

3.  5–12 klasių mokinių rajoninė 

matematikos olimpiada 

2018-02-09  „Ąžuolo“ 

progimnazija 

A. Jakutė 

O.Radzvilavičienė 

4. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

2018-03-15  Rajono 

mokyklos 

V. Grigonienė 

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

1. Praktinis seminaras „Kaip 

dirbti su nemotyvuotais 

mokiniais?“ 

 

2017–2018 m. m. Prienų švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

2. Išvyka į matematikos ir 

informacinių technologijų 

mokytojų respublikinę 

konferenciją 

2018–02  Šiauliai J. Tamošiūnienė 

3. Dalyvavimas Prienų švietimo 

pagalbos tarnybos ir kitų 

kvalifikacijos tobulinimo 

įstaigų organizuojamuose 

seminaruose 

Pagal kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigų 

planus 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

įstaigos 

Matematikos 

mokytojai 

 

 

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Aurelija Jakutė, 

pavaduotoja Jurgita Tamošiūnienė, el. p. jurgtam@gmail.com 

 

mailto:jurgtam@gmail.com

