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FAKTAI

Nuo 2023 m. 

rugsėjo mėnesio pradėsime 

įgyvendinti atnaujintas BUP.

JAUSMAI

Įvairiapusiai: ir įdomu, ir 

neramu.

KLAUSIMAI

Kaip geriau tam pasirengti?

MINTYS

Kaip viską suspėti?
Reikia bendradarbiauti su 

kolegomis, dalintis paruošta 

medžiaga.

NŠA mokymai „Nuo dalykinių žinių tobulinimo link atnaujinto ugdymo turinio“ praktinio darbo Nr.1 užduotis



Pagalba mokytojams: 
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 
įgyvendinimo rekomendacijų projektas

https://www.emokykla.lt

/bendrasis/bendruju-

programu-projektai2



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

Projekte pateikti 5-10 klasių matematikos ilgalaikių (metų) planų pavyzdžiai



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

Projekte pateikti 5-10 klasių matematikos pamokų planų pavyzdžiai



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2



Projekte pateikti užduočių, iliustruojančių pasiekimų lygius, pavyzdžiai
Matematikos pasiekimų sritis:
C. Problemų sprendimas

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

C1. Modeliuoja įvairaus 

konteksto suprantamas ir 

prasmingas situacijas: 

skaido problemą į dalis, 

nustato jų tarpusavio 

santykį, suformuluoja 

matematinį 

klausimą/užduotį. 



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

C2. Pasiūlo ir vertina alternatyvias 

probleminės užduoties sprendimo strategijas, 

sudaro užduoties sprendimo planą ir jį 

įgyvendina.



https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2

C3. Įvertina matematinės veiklos rezultatus, 

daro išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos 

problemos kontekste.



Kompetencijų ugdymas matematikos dalyku

Pažinimo kompetencijos
sandai: 

• Dalyko žinios ir gebėjimai

• Kritinis mąstymas

• Problemų sprendimas

• Mokėjimas mokytis

Kūrybiškumo kompetencijos
sandai: 

• Tyrinėjimas

• Generavimas

• Kūrimas

• Vertinimas ir refleksija

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-
programu-projektai2

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2


Matematikos pasiekimų sritys: 
› Gilus supratimas ir argumentavimas 

› A1. Tinkamai atlieka ir paaiškina matematines procedūras. 

› A2. Pastebi, nustato dėsningumus, panašumus ir analogijas, kelia hipotezes. 

› A3. Argumentuoja ir vertina matematines idėjas: sukuria nuoseklią, logiškai pagrįstą teiginių seką ar užduoties sprendimą, vertina pranešimo logiškumą. 

› A4. Apmąsto, įsivertina matematikos mokymosi procesą ir rezultatus, planuoja mokymąsi. 

› Matematinis komunikavimas 

› B1. Paaiškina, perfrazuoja įvairiomis formomis (tekstu, paveikslu, schema, formule, lentele, brėžiniu, grafiku, diagrama) pateiktą matematinį pranešimą. 

› B2. Tiksliai ir tinkamai vartoja matematinę kalbą: terminus, simbolius, žymėjimus, formules. 

› B3. Kuria, pristato matematinį pranešimą: atsirenka reikiamą informaciją, naudoja tinkamas fizines ir skaitmenines priemones, atsižvelgia į adresatą ir 
komunikavimo situaciją. 

› Problemų sprendimas 

› C1. Modeliuoja įvairaus konteksto suprantamas ir prasmingas situacijas: skaido problemą į dalis, nustato jų tarpusavio santykį, suformuluoja matematinį 
klausimą/užduotį. 

› C2. Pasiūlo ir vertina alternatyvias probleminės užduoties sprendimo strategijas, sudaro užduoties sprendimo planą ir jį įgyvendina. 

› C3. Įvertina matematinės veiklos rezultatus, daro išvadas, jas interpretuoja nagrinėtos problemos kontekste

Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas glaudžiai siejasi su visomis 
ugdomomis matematikos pasiekimų sritimis.



Kūrybiškumo kompetencija matematikos 
bendrojoje programoje

Atviros, kompleksiškesnės, abstraktesnio pobūdžio 
užduotys skatina mokinių nestandartinį, divergentinį
(kūrybinio mąstymo komponentas) mastymą, kuris, savo 
ruožtu, yra problemų sprendimo pagrindas. Atliekant 
tokias užduotis, tenka mąstyti ilgesnį laiką, įvertinti 
daugiau aplinkybių ir sąlygų, generuoti ir apmąstyti daugiau 
idėjų. Mokiniai turėtų įgyti patirties mąstyti „iš savęs“, 
kurti savas strategijas ir būdus užduotims atlikti. Jie turi 
pajusti darbo tobulinimo, kreipimo į detales, 
konceptualaus, struktūruoto, pagrindžiančio mąstymo 
naudą ir prasmę.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendruju-programu-projektai2



Kūrybiškumo ir problemų sprendimo kompetencijų 
ugdymas

Ką iš turimų išteklių galėčiau panaudoti dirbdama pagal 
atnaujintas BUP? Ir kaip tai galėčiau padaryti?

Atnaujinti;

pritaikyti;

pasirinkti naujas strategijas.



Geometrijos mokymasis atliekant kūrybines 
užduotis



Integruota matematikos – informacinių technologijų
pamoka „Plotai ir perimetrai“, 5 klasė

Mokinių darbų pavyzdžiai



Integruota matematikos – dailės pamoka 
„Prakalbinkime geometrines figūras“, 5 klasė

Mokiniai projektavo savo kambario sienų, 
grindų, lubų išklotines. Darbą atliko 
aplikacijos technika (kai kurie mokiniai su 
kompiuterinėmis piešimo programomis). 
Skaičiavo pavaizduotų geometrinių figūrų 
plotus.



Integruota matematikos – anglų kalbos pamoka 
„Tangramos iššūkis“, 7 klasė



Geometrijos mokymasis atliekant praktines užduotis

Klasės remonto išlaidų skaičiavimas (6 klasė).



Praktinis darbas „Mano kambario planas“

Kambario plano braižymas pagal mastelį (5 klasė)



Integruota matematikos - technologijų pamoka 
„Baldų dizainas“, 8 klasė

Mokiniai dirbo grupėmis: gamino iš antrinių žaliavų kėdes, 
pasirinkę mastelį braižė kėdės gamybai naudojamų ritinių ir 
kabinete esančių erdvinių kūnų projekcijas, mokėsi 
nubraižyti ritinio išklotinę, apskaičiuoti ritinio paviršiaus 
plotą ir tūrį.



Integruota matematikos – informacinių technologijų
pamoka „Simetrija tiesės atžvilgiu“, 8 klasė

Integracija su etninės kultūros programa.

Mokinių darbų pavyzdžiai



Statistikos mokomės tyrinėdami. Statistinis tyrimas 
„5-8 klasių mokinių interneto ir išmaniųjų įrenginių 
naudojimas mokykloje ir namuose“, 6 klasė



Integruota  matematikos - lietuvių kalbos pamoka  
„Mokinių vardų kilmė ir statistiniai duomenys“

› Ruošdamiesi pamokai, mokiniai susiranda savo vardo 
kilmės paaiškinimą.

› Pamokoje mokiniai pristato savo vardo 

kilmę, paaiškina ką reiškia vardas.

› Gautus statistinius duomenis 

pavaizduoja stulpeline, skrituline 

ir  stačiakampe diagramomis.



Integruota matematikos – anglų kalbos pamoka „Grafinis
statistinės informacijos vaizdavimas. Žemėlapiai“, 8 kl.

Mokiniai:

susipažino su Lietuvos Statistikos departamento internetinio puslapio struktūra bei 
Europos Sąjungos Statistikos agentūros „Eurostato“ duomenų baze;

mokėsi vertinti ir analizuoti įvairiuose šaltiniuose pateiktą statistinę informaciją, 
priimti pagrįstus problemų sprendimus.

Mokinių darbų pavyzdžiai



5-6 klasės kurso kartojimas



Integracija su geografija „Kelionė po Europą“, 8 klasė

› Mokiniai dirbo grupėmis. 

› Kiekviena grupė sudarė kelionių po Europą maršrutus. 
Planavo kelionės išlaidas. 

› Pristatė kelionę klasės draugams, pagrįsdami kelionės 
kainos ir kokybės santykį. Bandė įtikinti klasės draugus 
pirkti šią kelionę.

Finansinio raštingumo ugdymas.



Kūrybinis darbas „Mokausi taupumo“, 7 klasė

Mokiniai 
problemos 
sprendimo 
būdų ieškojo 
kurdami 
komiksus.

Finansinio raštingumo ugdymas.



› Mokiniai noriai atlieka įvairaus sudėtingumo kūrybines
užduotis. 

› Dirbdami individualiai ar grupėje, mokiniai pratinasi prisiimti
atsakomybę dėl pasirinktų ar priskirtų vaidmenų (lyderystės, 
informacijos rinkimo, pristatymo rengimo ir kt.). Nesėkmės
atveju, pratinasi ieškoti kito sprendimo arba pagalbos.

› Svarbu skirti pakankamai laiko darbų aptarimui, refleksijai.

› Mes, mokytojai, turime pakankamai galių ugdyti mokinių 
kūrybiškumo kompetenciją, leisdami jiems savarankiškai 
veikti, bandyti ir tyrinėti, parinkdami įdomias prasmingas 
užduotis.


