ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO
DARBO PLANAS
2016 METAMS
Tikslai
Siekti nuolatinio matematikos mokytojų kompetencijų augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
Uždaviniai
1. Skleisti švietimo ir metodines naujoves, dalytis gerąja darbo patirtimi, skatinti ją.
2. Tirti ,analizuoti ir apibendrinti mokinių mokymo(-si) pasiekimus ir pažangos pokyčius.

Priemonės
9-12 klasių mokinių 65-oji
matematikos olimpiada

Laikas,
terminai,
vieta
2016-02-10
,,Ąžuolyno“
pagr. m-kla
9 val.

Atsakingi,vykdytoj
ai ir partneriai

Lėšos(šaltiniai)

Rezultatas, sėkmės kriterijai

Atsiskaitymo forma,
šaltiniai,kur bus informuojama

Vida Kondrotienė

Transportu rūpinasi
Elektrėnų paslaugų
centras

Savivaldybės olimpiadoje
dalyvaus kiekvienos
mokyklos 9-12 klasių
mokiniai (po vieną mokinį iš
kiekvienos klasės)

Olimpiados ataskaita EŠPC.
Užduočių sąlygoscentralizuotai. Darbus taiso
komisijos-po 2 mokytojus
kiekvienai klasei. Vertinimo
komisija darbą pradeda vasario
10 dieną 15.00 Darbus taiso
EŠPC patalpose.

5-8 klasių mokinių 65-oji
matematikos olimpiada

2016-02-17
,,Ąžuolyno“
pagr m- kla
9 val.
.

Vida Kondrotienė

Transportu rūpinasi
Elektrėnų švietimo
paslaugų centras

Savivaldybės olimpiadoje
dalyvaus kiekvienos
mokyklos 5-8 klasių mokiniai
( po vieną mokinį iš
kiekvienos klasės)

Olimpiados ataskaita EŠPC.
Užduočių sąlygas rengia
mokyklos:
Ąžuolyno pagr.-7 kl.
Semeliškių vid.-5 kl.
Vievio gim.-6kl.
Kietaviškių pag.-8 kl.
Sąlygas paruošti iki vasario 01 d
ir pristatyti į EŠPC Vidai
Kondrotienei.
Darbus taiso komisijos
,,Ąžuolyno“ pagr. mokykloje 0217d. 15 val. Po du mokytojus
kiekvienai klasei. Vertinimo
kriterijus užduočių rengėjai
atsiveža į darbų taisymą.

Jaunųjų matematikų
mokykla

2016 m.

Matematikos
mokytojai

Pagal susitarimą.

Rezultatai- internetinėje
svetainėje.

Konkursas,,Kengūra“

2016-03
8-11 val.
mokyklose

Vida Kondratienė

Konkurse dalyvaus apie 10 %
kiekvienos 5-12 klasių
mokinių.

Konkurso rezultatai-mokyklų
skelbimo lentose,vėliau
matematikų kabinetuose,
,,Kengūros“ rezultatų lentelėse.

5-8 klasių mokinių
ketvirtoji NMA
olimpiada.

2016-11
KTU

Vida Kondrotienė,
matematikos
mokytojai

Sąlygosinternetinėje
erdvėje
Sąlygos,atsakymų
lapai, pieštukaiperkami už dalyvių
narių mokesčio
pinigus- rūpinasi
Elektrėnų paslaugų
centras.
Transportu rūpinasi
Elektrėnų švietimo
paslaugų centras.

Iš kiekvienos mokyklos po 4
mokinius.

Rezultatai pas matematikos
mokytojus arba internetinėje
svetainėje.

,,Matmintinio“ konkursas

2016-01-07- Matematikos
2016-05-31 mokytojai

Seminaras ,,Greitkelis į
matematikos VBE“

2016-01-27

Matematikos
mokytojai

Jaunųjų matematikų
olimpiada

2016 m.
Vilniaus
edukolog.
universit.
2016-12

Vida Kondrotienė

Transportu rūpinasi
Elektrėnų ŠPC

Matematikos
mokytojai

Kiekvienoje
mokykloje

Matulionio matematikos
konkursas

2016-01

Matematikos
mokytojai

Metodinis susirinkimas:
,,Metodinio būrelio
ataskaita už 2015 metus
ir darbo plano sudarymas
2016 m.“

2016-01-18

Vida Kondrotienė,
matematikos
mokytojai

Olimpiados I-asis ratas

Kompiuteriaimokyklų IT
kabinetai.
Suvestinių
spausdinimas.
Seminaras
mokamas.

Apie 10% kiekvienos 5-12
klasių mokinių dalyvaus
,,Matmintinio“ treniruotėse
ur atrankinėse
neakivaizdinėse varžybose.
Seminaro metu bus
aiškinama ir praktiškai
parodoma, kaip greičiau ir
efektyviau rengti mokinius
VBE.
Pagal iškvietimą

Bus atrinkti mokiniai į II
olimpiados etapą( po vieną
mokinį iš kiekvienos klasės)
Transportu rūpinasi Pagal mokyklų paraiškas.
EŠPC
Pageidavimus vykti ir galimą
mokinių skaičių pranešti
Vidai Kondrotienei iki 01-20
dienos
Metodinio būrelio
Sudarytas būrelio darbo
protokolai,olimpiadų planas 2016 metams.
ir konkursų
rezultatai.

Atrankinių varžybų rezultatai
skelbiami mokyklos skelbimų
lentose, vėliau matematikų
kabinetuose.
Seminaro medžiaga bus
panaudota ruošiant mokinius
VBE ir standartizuotiems
testams.
Rezultatai- internetinėje
svetainėje
Ii olimpiados etapo mokinių
sąrašai EŠPC Vidai Kondratienei
pateikiami iki 02-01.
Rezultatai- internetinėje
sistemoje.

Patvirtintas metodinio būrelio
susirinkime 2016-01-18.

Metodinis užsiėmimas:
1. Standartizuotų testų
rezultatai 8-ose ir 6-ose
klasėse.
2. Dvyliktokų egzaminų
rezultatų aptarimas,
3. Dalijimasis darbo
patirtimi tema ,,Darbo su
įvairių gebėjimų
mokiniais ypatumai
matematikos pamokose“.

2016-09

Metodinis užsiėmimas :
1.5-I2- ųjų klasių
olimpiadų pravedimas
mokyklose ir
savivaldybėje.
2. Pasidalijimas gerąja
darbo patirtimi ,,Tai, kas
man sekasi geriausiai“

2016-11

,,Išmanioji diena“

2016-03

Vida Kondrotienė
Vida Kndrotienė

Standartizuotų testų
ir egzaminų
rezultatai, mokytojų
darbo patirtis.

Bus išanalizuota mokinių
žinių lygis , matematikos
mokytojai pasidalins darbo
patirtimi, kaip gerinti
mokinių ugdymo(-si)
rezultatus.

Refleksija- mokyklų
dalykiniuose rateliuose.

Mokytojų darbo
patirtis.

Bus sudarytos savivaldybės
olimpiadų užduočių ruošimo
ir tikrinimo komisijos.

Olimpiadų ataskaitos –EŠPC.

Inter. konkursas

9-12 klasės

Rezultatai-inter. Svetainėje.

Aldona
Stančikaitė,
Valda Karmazienė,
Ant.
Čerkasovienė,
Nijolė Levickienė
Antanina
Čerkasovienė,
Vida Kondrotienė
Povilas Tenikis,
Danguolė
Levickaitė,
Lina
Adomavičiūtė,
Danguolė
Vankevičienė,
Ona Bukinienė,
Giedra
Amrazevičienė.
Mokytojai

Tarptautinis matematikos
konkursas ,,Pangea
2016“.
Konkursą organizuoja VšĮ
,,VIMS- Internacional
Meridian School“.

2016-03-01- Matematikos
I etapas
mokytojai
2016-04-16II etapas

Kiekvienoje
mokykl.2016-03-01
Konkurso vykdymo
centr.-2016-04-16

Ilgalaikių ir teminių planų
aptarimas
Užduočių matematikos
olimpiadai 5-8-ųjų klasių
mokiniams ruošimas.

2016-09

Mokyklose

Nacionalinis
matematinio ir
gamtamokslinio
raštingumo konkursas

2016-01

2016-11

Matematikos
mokytojai
Matematikos
mokytojai

Mokytojai

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Mokyklose

Mokyklose

Paraiškas konkurso vykdymo
centrui pateikti iki 2016-0220d.
Konkurso I etape dalyvaus
apie 10% 5-12- ųjų klasių
mokinių.
II etapas- 2016-04-16.
Dalyvauja pagal iškvietimą.
Bus pasidalinta darbo
patirtimi ir aprobuoti planai.
Bus sudarytos užduotys
matematikos olimpiados IIajam etapui.(Kiekvienai
klasei po 7 užduotis
įvertintas 20 taškų suma).
8, 9, 10 klasių mokiniai

Antanina Čerkasovienė

Rezultatai- internetinėje
svetainėje.

Mokyklų metodinių ratelių
protokolai.
Užduočių sąlygas 5-8 –ųjų klasių
mokiniams matematikos
olimpiados antrajam etapui
pateikti į EŠPC Vidai
Kondratienei iki 2016-02-01d.
Užduotys- užduočių
sąsiuviniuose.

