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MATEMATIKOS MOKYTOJŲ METODINIS 
BŪRELIS 

• Zita Nėnienė, būrelio pirmininkė, Kauno Veršvų gimnazija , ME 

• Rita Jonaitienė, pirmininkės pavaduotoja, Kauno ,,Saulės“ gimnazija, ME 

• Odeta Stanevičienė, sekretorė, Kauno J.Grušo meno gimnazija, ME 

Nariai: 

• Gintautas Augulis, Kauno ,,Aušros“ gimnazija, MM 

• Lionė Čaikauskienė, Kauno ,,Aušros“ gimnazija, MM 

• Laima Daukšytė Koncevičienė, Kauno S.Daukanto progimnazija, ME 

• Egita Junevičienė, KTU inžinerijos licėjus, ME 

• Ilona Knyzelienė, Kauno ,,Saulės“ gimnazija, ME 

• Birutė Narijauskaitė, Kauno Žaliakalnio progimnazija ir jėzuitų gimnazija, ME 

• Lidija Nekrasova, Kauno Tarptautinė gimnazija, MM 

• Algimantas Sipavičius, Kauno ,,Varpo“ gimnazija MM 



VEIKLOS PRIORITETAI: 
 

* Pagalba mokiniui siekiant atskleisti matematinius gebėjimus; 

* Pagalba mokytojui siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės. 

 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Lietuvos mokinių  9-12 klasių matematikos olimpiada 

• 69-oji 2020 metais, Kauno Pilėnų progimnazijoje; 

• 70-oji 2021 metais, nuotoliniu būdu; 

• 71-oji 2022 metais, nuotoliniu būdu; 

Iš viso dalyvavo 395 mokiniai. 

 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Kauno miesto 5-8 klasių matematikos olimpiada 

• 2020 m. Kauno Veršvų gimnazijoje; 

• 2021 m. nuotoliniu būdu; 

• 2022 m. nuotoliniu būdu. 

• Dalyvavo 515 mokinių. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Matematikos kūrybinių darbų konkursai: 

• 2019 m. ,,Matematinis lietus“, Kauno A.Puškino gimnazija; 

• 2020 m. neįvyko dėl pandemijos; 

• 2021 m. ,,Matematika budina ,,svietą“, nuotoliniu būdu; 

• 2022 m. ,,Matematikos labirintais“, KŠIC 

• Dalyvavo 112 mokinių, pateiktas 71 matematinis darbas. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Kauno miesto autorinis matematikos mokytojų metodinio būrelio nario 

Gintauto Augulio tarpmokyklinis matematikos konkursas ,,MMM“ 

•  2020 m. 24-asis; 

• 2021 m. 25-asis; 

• 2022 m. 26-asis; 

• Kasmet finale dalyvauja vidutiniškai  10 komandų. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių mergaičių komandų 

matematikos olimpiada, kurią organizavo Kauno ,,Saulės“ gimnazija 

• 2019 m. 

• 2020 m. 

• 2021 m. 

• Dalyvavo 36 mokyklų komandos. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių vaikinų komandų 

matematikos olimpiada, kurią organizavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

• 2019 m. 

• 2020 m. 

• 2021 m. 

• Dalyvavo 43 mokyklų komandos. 

 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“: 

• 2019 m. organizuotas mokyklose; 

• 2020 m. organizuotas nuotoliniu būdu; 

• 2021 m. organizuotas mokyklose. 

• Kasmet šiame konkurse dalyvavo ne tik gimnazijų ir progimnazijų mokiniai, 

bet ir pradinių mokyklų  mokiniai. Šis konkursas masiškiausias. Kauno 

mieste yra nemažai laureatų ir prizininkų. 

 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Kauno miesto gimnazijų mokinių matematinis konkursas skirtas matematikos 

mokytojai ekspertei R.D. Šileikienei atminti, kurį organizavo Kauno jėzuitų 

gimnazija 

• 2019m. 

• Dalyvavo 9 gimnazijų komandos. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių matematinis konkursas 

,,Matematinis PA DE DE“, kurį organizavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

• 2020 m. 

• 2021 m. 

• 2022 m. 

 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų matematinis konkursas ,,Matematika 

eilėraštyje“, kurį organizavo Kauno Simono Daukanto progimnazija 

• 2019 m. 



RENGINIAI MOKINIAMS 

• Kasmet Kauno miesto mokiniai kviečiami į respublikinius konkursus ir 

olimpiadas: 

• Lietuvos 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiada; 

• Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos jaunųjų matematikų varžybos; 

• XXXIV Lietuvos jaunųjų matematikų komandinė olimpiada prof. Jono 

Kubiliaus taurei laimėti.  



PASKUTINIEJI LAIMĖJIMAI 2022M. 

• 70-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiados  laureatus ir prizininkus 

ruošė: 

• KTU gimnazija-Leonas Narkevičius, Alvydas Beinakaraitis, Milda 

Lukoševičienė ir Povilas Tvarijonas -5 mokiniai; 

• LSMU gimnazija–Aurelija Vaičaitienė ir Martynas Zaveckas -2 mokiniai; 

• S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija –Vida Meškauskaitė ir Paulius Virbalas -1 

mokinys. 



PASKUTINIEJI LAIMĖJIMAI 2022M. 

• Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos jaunųjų matematikų varžybų 

laureatus ir prizininkus ruošė: 

• KTU gimnazija - Leonas Narkevičius, Alvydas Beinakaraitis, Milda 

Lukoševičienė - 6 mokiniai; 

• LSMU gimnazija–Aurelija Vaičaitienė -1 mokinys; 

• VDU ,,Rasos“ gimnazija – Virginija Bareišienė-1 mokinys. 

 



RENGINIAI MOKYTOJAMS 2019-2020 M.M. 

Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis Kauno 

miesto matematikos mokytojų susirinkimas 

2019 m. spalio 16 d. 

Metodinis renginys „Matematikos uždavinių 

programavimas“ 

2019 m. lapkričio 28 d. 

Paskaita „Tarpasmeninis intelektas ir 

duodančioji prigimtis“. Lektorius – R. 

Jurkėnas 

  

2020 m.  vasario 27 d.  



RENGINIAI MOKYTOJAMS 2020-2021M.M. 
Pasitarimas Kauno miesto gimnazijų matematikos mokytojams ,,Matematikos 

VBE rezultatų analizė“. Pranešėjas –Matematikos VBE vertinimo komisijos 

narys Vilniaus M.Biržiškos gimnazijos matematikos ekspertas Antanas Apynis. 

2020-09-14 

Metodinis renginys ,,Matematikos mokymo sėkmės istorijos‘‘. 2020-10-13  

Apskritojo stalo diskusijos su progimnazijų ir gimnazijų matematikos 

mokytojais ,,Kaip pagerinti matematikos VBE rezultatus“ 

2020-11-12 

Modulinės 40 val. kvalifikacijos programos  ,,Matematikos mokymo teoriniai 

ir praktiniai aspektai“ įgyvendinimas 

2021 m. sausis-kovas 

Mokytojų, pasiekusių gerų mokymo rezultatų, konsultacijos mokytojams 

matematikos mokymo klausimais. 

2020-10-21 

2020-11-18 

2020-12-16 

2021-01-17 

2021-02-17 

2021-03-24 

2021-04-21 

2021-05-19 

Apskritojo stalo diskusija ,,8 klasių mokinių matematikos mokymo(si) 

problemos ir jų sprendimo būdai“ 

2021-06-08 



RENGINIAI MOKYTOJAMS 2021-2022 M.M. 

Metodinis renginys „Praktiniai patarimai matematikos 

brandos darbo vadovui“. Pranešėja – prof. dr. V. Indrašienė 

2021-10-12 

Pasitarimas Kauno miesto gimnazijų matematikos 

mokytojams ,,Matematikos VBE rezultatų analizė“. 

Pranešėjas –Matematikos VBE vertinimo komisijos narys 

Vilniaus M.Biržiškos gimnazijos matematikos ekspertas 

Antanas Apynis. 

2021-11-16 

Apskritojo stalo diskusijos su progimnazijų ir gimnazijų 

matematikos mokytojais ,,Kaip pagerinti pagrindinio 

ugdymo pasiekimų rezultatus“ 

2022-03-23 

Mokytojų, pasiekusių gerų mokymo rezultatų, 

konsultacijos mokytojams matematikos mokymo 

klausimais. 

2022 m. vasario – 

gegužės mėnesiais 



BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS MATEMATIKOS 
MOKYTOJŲ ASOCIACIJA 

• Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos veikloje Kauno miestą atstovavo 

Kauno J.Grušo menų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Odeta 

Stanevičienė, kuri atliko didžiulį darbą aptariant atnaujintą ugdymo turinį ir 

analizuojant kitus dokumentus. 



MATEMATIKOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS 

• Matematikos būrelio nariai ir kiti mokytojai prisidėjo prie KŠIC planų dėl 

matematikos pasiekimų gerinimo,vedė konsultacijas 9,10 11 ir 12 klasių 

mokiniams. 

• Ačiū Kauno ,,Saulės“ gimnazijos mokytojoms Ilonai Knyzelienei, Ritai 

Jonaitienei ir Ingridai Bakutienei, bei Kauno S.Dariaus ir S.Girėno 

gimnazijos mokytojai Vidai Meškauskaitei. 



METODINIO BŪRELIO PASITARIMAI 

• Kasmet vyko po 4-6 metodinio būrelio pasitarimus, kurių metu buvo 

aptariami aktualiausi klausimai. 



MATEMATIKOS MOKYMOSI PASIEKIMAI, VBE 
2022M. 

Savivaldybė Išlaikė procentais 16-35 36-85 86-100 

Kauno miestas 76,05 42,57 27,51 5,97 

Klaipėdos miestas 61,4 38,28 18,28 4,84 

Panevėžio miestas 69,16 39,08 26,82 3,26 

Šiaulių miestas 68,67 41,93 22,15 4,59 

Vilniaus miestas 72,47 36,82 28,84 6,81 



MATEMATIKOS MOKYMOSI PASIEKIMAI, VBE 
2022M. 

• Kurioms Kauno miesto gimnazijoms pasisekė geriausiai, pagal išlaikymo procentą: 

1. KTU gimnazija 

2. LSMU gimnazija 

3. Jėzuitų gimnazija 

4. Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija 

5. Kauno ,,Saulės“ gimnazija 

6. Kauno Rokų gimnazija 

7. Kauno Jono Pauliaus  II-ojo gimnazija 

8. Kauno Dailės gimnazija 

9. Kauno Palemono gimnazija 

10. Kauno Jono Jablonskio gimnazija 

 

 



PADĖKA 

• KŠIC direktorei Rasai Bortkevičienei už palaikymą ir paskatinimą; 

• Matematikos mokytojų būrelio kuratorei Ilonai Teresienei už pagalbą ir 

telkimą veikloms; 

• KŠIC darbuotojams už pagalbą organizuojant olimpiadas ir konkursus 

nuotoliniu būdu. 

 



PADĖKA 

• Visiems būrelio nariams už tai, kad buvote nuostabūs, vieningi, išmintingi, 

žingeidūs, veiklūs ir darbštūs, už dalijimusi patirtimi. 

• Visiems mokytojams už nepaprastą darbą, kurį atliekate kiekvieną dieną, už tai, kad 

niekada neatsisakydavote pasidalinti savo gerąja patirtimi, už mokinių rengimą 

olimpiadoms, konkursams, už tai, kad savo laisvą laiką skirdavote mokinių 

lydėjimui į konkursus ir olimpiadas. 

• Visiems mokytojams už neskaičiuojamas valandas skiriamas ruošiantis patikroms ir 

valstybiniams brandos egzaminams. 



ŽODŽIAI... 

,,Iš širdies einantys žodžiai gali būti trumpi ir 

lengvai ištariami, tačiau jų aidas begalinis.“ 

              Motina Teresė 


