Pakruojo rajono matematikos metodinio būrelio
Veiklos planas
2015/2016 m. m.
Eil
Nr.
1.

2.

3.

4.

Turinys
Metodinio būrelio pasitarimas, nuostatų
peržiūra, 2014/2015 m. m. veiklos ataskaita,
2015/2016 m.m. veiklos plano svarstymas.
Jaunųjų matematikų olimpiados
I turas
Seminarai:
Prasminga aritmetika (lektorius pof. R.
Norvaiša)
Įvairios elektroninės erdvės ir jų
pritaikymas ugdymui (lektorė A.
Valančiutė)
Rinktiniai pavyzdžiai. Motyvaciniai
perliukai. Greitkelis į matematikos VBE.
(lektorius B. Burgis)
Metodinės išvykos į:
1.
Klaipėdos mokinių saviraiškos
centrą, Klaipėdos Ąžuolyno gimnaziją.
2.
Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės
gimnaziją.

5.

6.
7.

8.

9.

Ekskursijos į:
1. Klaipėdos muzikinį (dramos) teatrą.
2. Joniškėlio dvarą.
Jaunųjų matematikų olimpiados
II turtas.
Organizuoti apskritojo stalo susitikimą
matematikos mokymo (si) dermės
stiprinimo tarp pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo pakopų tema.
Dalyvauti matematikos mokytojų
asociacijos veikloje ir LMMA
konferencijoje, skirtoje jos veiklos 25 –
mečiui.
Madi – 2016 kvalifikacinės programos
įgyvendinimas.

10.

Panevėžio krašto 5-9 kl. jaunųjų
matematikų 22 – oji olimpiada.

11.

Pasirinkti savišvietos temas metodikos
klausimais ir jas pristatyti „Madi – 2016“
matematikos mokytojų seminare ar
metodinės grupės pasitarime.

Atsakingas

Vieta

Data

J. Morkūnaitė
R.Vinskūnaitė

Švietimo centro salė

Rugsėjo 15
d.

Mokyklų matematikos
grupių pirmininkai

Mokyklose

Spalio –
gruodžio
mėn.

Pakruojo švietimo
centro salė

Spalio,
sausio,
balandžio
mėn.

J. Morkūnaitė

Klaipėdos mokinių
saviraiškos centras
J. Morkūnaitė
R.Vinskūnaitė

Joniškėlio
G.Petkevičaitės-Bitės
gimnaziją.

Spalio mėn.
Kovo mėn.
Spalio mėn.

J. Morkūnaitė
R.Vinskūnaitė
Metodinio būrelio
taryba

Kovo mėn.

Mokyklose

Sausio mėn.

Mokyklų metodinių
grupių pirmininkai.

Mokyklose

Pagal
mokyklų
metodinių
grupių planą

J. Morkūnaitė
R.Vinskūnaitė

Vilnius

LMMA
renginių
planas

J. Morkūnaitė
R.Vinskūnaitė

Pakruojo „Atžalyno“
gimnazija

Matematikos
metodinė taryba ir
rengianti mokykla

Pakruojo „Žemynos“
pagrindinė mokykla

Kovo
balandžio
mėn.

Kiekvienas metodinės
grupės narys

Švietimo centro salė

Kovo gegužės mėn.

Vasario –
kovo mėn.

12.

13.

14.

Vesti (stebėti) atvirą pamoką ar parengti ir
įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimo
programą, ar kt.
Kelti dalykinę ir metodinę kvalifikaciją
įvairiuose seminaruose, supažindinti su jų
medžiaga visus metodinės grupės narius
Dalyvauti įvairiuose skelbiamuose
matematikos konkursuose ir olimpiadose.

Būrelio pirmininkė

J. Morkūnaitė

Pagal planą

Pagal planą

Kiekvienas metodinės
grupės narys

Švietimo centro salė

Balandžio –
gegužės mėn.

Pagal planą

Pagal planą

Pagal planą

R. Vinskūnaitė

