
2018–2019 m. m. matematikos mokytojų metodinio būrelio planas 

Veiklos kryptys: 

- individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas; 

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.        

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, vieta  Laukiamas rezultatas Atsakingas Pastabos 

I. Dalijimasis patirtimi 

1. Kvalifikacijos kėlimo kursuose 

dalyvavusių mokytojų pasidalijimas 

patirtimi 

2018-2019 

 

Pasidalinta įgytomis žiniomis 

ir darbo patirtimi. 

 

MMB  

II. Naujovių, aktualių klausimų analizavimas 

1. 2018-2019 m. metodinio  būrelio 

veiklos darbo plano aptarimas. 
PUPP ir VBE rezultatai, jų ryšys ir 

įžvalgos. 

2018 -09- 26  Suplanuota metodinio būrelio 

veikla. Aptarti PUPP ir VBE 

rezultatai. 

R. Pranys, 

I. Čingienė, 

B.Savickienė 

 

 

2. „Mokykla 2018“. 

 

2018-11-23 

LITEXPO, 4 ir 3 

salės  (Laisvės pr. 

5, Vilnius) 

Mokytojai susipažins su 

ugdymo naujovėmis, 

naujausiomis mokymo(si) 

priemonėmis. 

Matematikos 

mokytojai 

mokyklose 

 

 

3. Dalyvauti respublikinėje 

matematikos mokytojų asociacijos 

konferencijoje. 

2019-01 Mokytojai kels kvalifikaciją, 

įgys naujų žinių. 

Asociacijos nariai  

4. Pasitarimai „VBE ir PUPP mokinių 

darbų vertinimo ypatybės“ 

2019-02 

 

Mokytojai gilins vertinimo 

kompetenciją.  

R.Pranys 

I.Čingienė 

B.Savickienė 

 

III. Kvalifikacijos tobulinimas 

1. Edukacinė išvyka „Pamokos 

kokybė ir individualios mokinio 

pažangos matavimas“ 

 

2018-11-09 

Biržų „Saulės“ 

gimnazija 

Mokytojai susipažins su 

Biržų „Saulės“ gimnazijos 

matematikos mokytojų 

patirtimi, gilins pamokos 

valdymo ir mokinių 

pasiekimų vertinimo ir 

fiksavimo kompetencijas. 

R. Pranys, 

I. Čingienė, 

B. Savickienė 

 

2. „Kūrybinės dirbtuvės 2019“ 2019-04 Mokytojai  susipažins su Smilgių gimnazijos  



kolegų darbo patirtimi, 

tobulins bendrąsias ir 

dalykines kompetencijas. 

matematikos 

mokytojai 

3. Dalykinė - metodinė išvyka į 

Kauno rajono Domeikavos 

gimnaziją. „Mokymo (si) kokybė 

(mokymosi pasiekimai)“. 

 

2018-03 Mokytojai tobulins dalykines 

kompetencijas. 

R. Pranys 

B. Savickienė 

 

IV. Olimpiadų, konkursų, renginių organizavimas 

1. 67-oji Lietuvos mokinių 

matematikos olimpiada (9-12 kl.) 

2019-02 

Mokyklose 

Mokiniai šalies mastu palygins 

savo žinias ir gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

 

2. Respublikinis prof. J.Matulionio 

jaunųjų matematikų konkursas 

2019-01 

 Kauno 

technologijos 

universitetas 

Mokiniai šalies mastu palygins 

savo žinias ir gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

3. ŠU „Jaunųjų matematikų varžybos“ 2019-02 

ŠU 

Mokiniai šalies mastu palygins 

savo žinias ir gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

4. Lietuvos edukologijos universiteto 

jaunųjų matematikų olimpiada 

2019-03 Mokiniai palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

5. Jaunųjų matematikų rajoninė ir 

Panevėžio krašto olimpiada 

( Panevėžio rajonas) 

2019-03 Mokiniai palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

6. Skaičiaus „π“ konkursas 2019-03-14 Mokiniai palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

7. Tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra 2018” 

2019-03 Mokiniai palygins savo žinias ir 

gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

8. Jaunųjų matematikų mokykla 2018-2019 

Mokyklose 

Mokiniai gilins matematinius 

gebėjimus 

Matematikos 

mokytojai 

 

 

Metodinio būrelio pirmininkas                                           ________________________                        Rimantas Pranys 

                                                                                                                     (parašas)                                                                         (vardas, pavardė) 

Švietimo centro metodininkė                                         ________________________                             Birutė Savickienė 

                                                                                                                        (parašas)                                                                        (vardas, pavardė)           


