
 

2016 METŲ MATEMATIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ  

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

2015 m.  matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 

2015 m. tiksliųjų mokslų metodinės grupės prioritetas buvo mokymosi motyvacijos ir atsakomybės už savo veiklą ir rezultatus 

aktyvinimas, lankomumo gerinimas, pagalba mokiniui. Tam siekti buvo organizuoti diagnostiniai testai IX ir XI klasėse, bandomieji egzaminai 

XII klasėse, susitikimai su devintokų tėvais ir mokiniais, matematikos ir informatikos mokytojai aktyviai dalyvavo individualiuose pokalbiuose 

su tėvais tėvų dienų metu, klasių susirinkimuose. Mokytojai  teikė individualias ir grupines konsultacijas. Nelankantys ir nepažangūs mokiniai 

svarstyti tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimuose. 
Mokymosi motyvacijai skatinti, supažindinti su galimybėmis renkantis studijas, surengti tokie renginiai kaip I klasių matematinės 

varžybos, išvyka į renginį „Erdvėlaivis  Žemė“, pokalbis „Mano pasirinkimas“ su studijuojančiais tiksliuosius mokslus Škotijoje. 
Vyko darbas su gabiais mokiniais, mokytojos L.Stančiauskienė, V. Levanauskaitė teikė konsultacijas prieš konkursus ir olimpiadas. 

Sudalyvauta 12 -oje konkursų, olimpiadų (mokyt.L. Stančiauskienė, V.Levanauskaitė,  E.Petrulienė). Visi mokytojai dirbo vertinimo komisijose. 

D.Grigienė konsultavo respublikinės jaunųjų matematikų mokyklos narius. 
Vesti 4 integruoti projektai ir 2 pamokos. Skaityti 2 pranešimai konferencijose, vesti 3 mokymai ir seminarai, stebėta 1 atvira 

pamoka. 
Tiksliųjų mokslų grupės nariai aktyviai dalyvauja gimnazijos organizuojamose darbo grupėse, tarybose, sudarinėjant tvarkas, 

tvarkaraščius ir t.t. Dalyvauja gimnazijos taryboje, atestacinėje komisijoje, metodinėje taryboje, veiklos plano grupėje, veiklos kokybės 

įsivertinimo grupėje, integruotų programų kūrimo grupėje, vadovėlių poreikio, priemonių užsakymo grupėse, 3 nariai įeina į neformalios 

mokytojų veiklos organizavimo grupę ir kt. 
Mokytojai L.Stančiauskienė, A. ir D. Bukauskai, V.Levanauskaitė ir kt. daug dėmesio skyrė kabinetų įrengimui, priemonių 

įsigijimui. 
Neįvyko suplanuotas susitikimas su aukštųjų mokyklų atstovais „Renkuosi tiksliuosius“, nes sutapo su gimnazijoje organizuojamais 

renginiais panašia tema, taip pat kai kurios integruotos pamokos su informacinėmis technologijomis,nes atsirado galimybė viską pademonstruoti 

matematikos kabinete išmaniosios lentos pagalba. Taip pat Kauno r. mokinių konkursas „Įdomu, paprasta, naudinga“, dėl per mažo dalyvių 

skaičiaus, renginys nukeltas į 2016 m. 
    
        
 

PRIORITETAS:  Ugdymo proceso optimizavimas 
 

1.TIKSLAS: Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius. 
UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 



aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

1.1. Formuoti klases ir/ar 

mobilias grupes 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus, motyvaciją 
 

 

Metodinės grupės posėdis „Mokinių 

paskirstymo į I kl. matematikos grupes 

kriterijai. .Matematikos III kl. mokinių 

skirstymo į mobiliąsias grupes kriterijai” 
 

V.Levanauskaitė gegužė  Metodinėje grupėje  

ir metodinėje 

taryboje gegužės 

mėn. 

Metodinės grupės posėdis dėl  I kl. 

matematikos mobilių grupių sudarymo 

tikslingumo/mokymosi kokybės 

V.Levanauskaitė 
 

gruodis Metodinėje grupėje 

gruodžio mėn., 

metodinė taryba 

1.2. Aktualizuoti ugdymo 

turinį 
 
 
 

Konsultacijos silpniau besimokantiems 

mokiniams I-IV kl. 

Visi matematikos mokytojai per visus mokslo 

metus 

Metodinėje grupėje 

birželio mėn. 

Atvira matematikos pamoka „Kreivinių 

trapecijų plotų skaičiavimas” IV kl. 
V.Levanauskaitė sausio 14 d. Metodinėje grupėje 

vasario mėn. 

Matematikos bandomasis egzaminas D.Račkys, V.Levanauskaitė sausio 4 sav. Metodinėje grupėje   

vasario mėn. 

65-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.) I etapas (mokyklinis) 

V.Levanauskaitė, 

A.Bukauskas 

sausio 22 d. Metodinėje grupėje 

vasario mėn. 

Prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų 

konkursas 
 

L.Stančiauskienė sausio 30 d. Metodinėje grupėje 

vasario mėn. 

27-osios Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados respublikinio etapo atrankinė 

dalis (Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje) 

V.Levanauskaitė vasario 2 d. 10.00-

14.00 val. 

Metodinėje grupėje  

kovo mėn. 

Integruota IT ir rusų k. pamoka „Aš už 

geresnį internetą!” II kl. 

V.Levanauskaitė, 

A.Masiulienė 

vasaris Gimnazijos 

interneto svetainė, 

Metodinėje grupėje  

kovo mėn. 

65-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.) II etapas (rajono) 

(Garliavos Juozo Lukšso gimnazijoje) 

D.Račkys vasario 10 d. Metodinėje grupėje  

kovo mėn. 

Integruota matematikos-informacinių 

technologijų pamoka „Rodiklinė funkcija ir 

jos grafiko transformacijos”, III kl. 

L.Stančiauskienė, 

V.Levanauskaitė 

sausis-vasaris Metodinėje grupėje  

kovo mėn. 

Integruoto matematikos, informacinių 

technologijų, fizikos, biologijos ir chemijos 

D. Grigienė, E. Petrulienė balandis Metodinėje 

taryboje balandžio 



išplėstinio teminio plano I kl. kūrimas mėn. 
 

Integruota matematikos ir IT pamoka 

„Grafinis nelygybių sprendimas” 
D.Bukauskienė, 

V.Levanauskaite, 

E.Petrulienė 

vasaris Metodinėje grupėje  

kovo mėn. 

Matematikos ir IT mėnuo „Ne tik skaičiai” V.Levanauskaitė kovas Metodinėje grupėje  

balandžio mėn. 

Kauno r. I (9) kl. mokinių „Matematinė 

popietė”  
L. Stančiauskienė, 

A.Bukauskas 
kovas Metodinėje grupėje  

balandžio mėn. 

Kauno r. mokinių informacinių technologijų 

konkursas „Įdomu, paprasta, naudinga 

2016” 

V. Levanauskaitė, 

E.Petrulienė 

kovo 18 d. Gimnazijos 

interneto  svetainė, 

Kauno r. švietimo 

centro svetainė, 

metodinėje grupėje  

balandžio mėn. 

Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra” 

D. Bukauskienė kovo 17 d. Metodinėje grupėje  

balandžio mėn. 

Projektas „Statistika” IV kl. Visi matematikos mokytojai balandis-gegužė Metodinėje grupėje 

birželio mėn. 

Integruotas matematikos ir dailės projektas 

„Erdvinių figūrų gamyba, paviršiaus ploto ir 

tūrio skaičiavimas“, I kl. 

D.Bukauskienė, 

L.Stančiauskienė, 
A. Bukauskas 

E.Vasiliauskaitė, L.Zizas,  

balandis-gegužė Metodinėje grupėje 

birželio mėn. 

Mokymai matematikos mokytojams 

„Darbas su išmanios lentos programine 

įranga EasiNote” 

V.Levanauskaitė balandis Metodinėje grupėje  

gegužės mėn. 

Integruota matematikos ir chemijos pamoka 

„Erdvinių figūrų gamyba” I kl. 
D.Grigienė gegužė Metodinėje grupėje 

birželio mėn. 

Diagnostinis testas I ir III kl. mokiniams V. Levanauskaitė gegužė, spalis Metodinėje grupėje 

birželio mėn., 

metodinė taryba 

Lietuvos jaunųjų matematikų konkursas 

Prienų Žiburio gimnazijoje 

L. Stančiauskienė lapkritis Metodinėje grupėje 

gruodžio mėn. 

Tarptautinis informacinių technologijų 

konkursas „Bebras” 
E.Petrulienė, 

V.Levanauskaitė 
lapkritis Metodinėje grupėje 

gruodžio mėn. 

28-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada I etapas 
V.Levanauskaitė, 

E.Petruleinė 
lapkritis Metodinėje grupėje 

gruodžio mėn. 

Kauno r. 10-12 kl. matematikos komandinis Matematikos mokytojai gruodžio 1 sav. Metodinėje grupėje 



konkursas gruodžio mėn. 

 Metodinės grupės posėdis „2016 m. veiklos 

ataskaita” 

V.Levanauskaitė gruodis Metodinėje grupėje 

gruodžio mėn. 

1.3. Sukurti vieningą 

mokinių skatinimo 

sistemą. 

Dalyvavimas darbo grupėje mokinių 

skatinimo sistemos kriterijų rengimo 

klausimais 

L.Stančiauskienė birželis Metodinėje grupėje 

birželio mėn., 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Gabiems mokiniams bus sudarytos sąlygos saviraiškai. 
2. Silpniau besimokantys mokiniai turės galimybę siekti individualios pažangos. 

3. Pagerės mokinių mokymosi motyvacija, atsakomybė už savo veiklą ir rezultatus. 
 
 
 

2.TIKSLAS: AKTYVINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ TĖVAIS IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

2.1.Tikslingai įtraukti 

tėvus į gimnazijos veiklą.  
 

 

Dalyvavimas Tėvų dienose 
Visi matematikos ir IT 

mokytojai 

balandis, lapkritis Mokytojų 

susirinkimas 
 

Mokymai tėvams dėl Tamo.lt prisijungimo 

ir naudojimosi sistema 
E.Petrulienė 
 

rugsėjis Metodinėje grupėje 

spalio mėn. 

2.2.Plėtoti santykius su 

socialiniais partneriais. 
 

Dalyvavimas darbo grupėje 

„Bendradarbiavimas su universitetais ir/ar 

kitomis institucijomis galimybės.” 

D.Bukauskienė, 

L.Stančiauskienė 

vasaris Metodinėje grupėje 

vasario mėn. 

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė 2016” D.Grigienė rugsėjis Metodinėje grupėje 

spalio mėn. 

Susitikimas su KTU dėstytoju „Kalbiname 

asmenybę...” IVkl. 
L.Stančiauskienė gegužė Metodinė grupė 

 

Laukiami rezultatai: 

1. Mokinių tėvai turės galimybę įsitraukti į gimnazijos veiklą. 
2. Mokiniai susipažins su studijomis universitetuose/kolegijose. 
 
 



3. TIKSLAS: TOBULINTI INFORMACIJOS SKLAIDĄ 

UŽDAVINIAI Priemonės Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminai Veiklos 

aptarimas, 

rezultatų 

pateikimas 

3.2.Sukurti efektyvią 

informacijos sklaidos 

viešojoje erdvėje sistemą. 
 

Gimnaziją reprezentuojančio atributikos 

paketo kūrimas 

E.Petrulienė birželis Mokytojų 

susirinkimas 

birželio mėn. 

Gimnazijos interneto svetainės 

administravimo aprašo atnaujinimas 

V.Levanauskaitė balandis Mokytojų 

susirinkimas 

balandžio mėn. 

Dalyvavimas darbo grupėje dėl nuolatinės 

informacijos teikimo apie gimnazijos veiklą 

ir pasiekimus tvarką  

V.Levanauskaitė balandis Mokytojų 

susirinkimas 

balandžio mėn. 
 

Laukiami rezultatai: 
1.Sklandesnis ir tikslesnis informacijos pateikimas viešojoje erdvėje. 
 

Metodinė grupė:  
1. V.Levanauskaitė 

2. D.Bukauskienė 

3. A.Bukauskas 

4. D.Grigienė 

5. L.Stančiauskienė 

6. E.Petrulienė 

7. D.Račkys 
 

Metodinės grupės pirmininkas/-ė   Virginija Levanauskaitė 
                                                               


