LIETUVOS PRADINIO UGDYMO
MOKYKLŲ ATSTOVŲ ASOCIACIJA

LIETUVOS MATEMATIKOS
MOKYTOJŲ ASOCIACIJA

KAUNO PEDAGOGŲ
KVALIFIKACIJOS CENTRAS

LPUMAA
LPUMAA – nuo mažo vaiko iki didelio
žmogaus

Respublikinė konferencija 1-8 klasių mokytojams ir mokyklų vadovams
,,Aš myliu matematiką?!“
2017 m. birželio 16 d.
(KPKC konferencijų salė, Vytauto pr. 44, Kaunas)
PROGRAMA
RYTINĖS DALIES PRANEŠIMAI:
• 10.00 – 11.00 val. – dr. Pranas Gudynas, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas,
„Aktualios matematinio ugdymo tobulinimo problemos 1- 8 klasėse“.
• 11.00 – 11.30 val. – dr. Dainius Dzindzalieta, VU matematikos ir informatikos instituto mokslo
darbuotojas, „Matematika jau nuo pirmos klasės“.
• 11.30 – 12.15 val. – Leonas Narkevičius, mokyklos ,,Delta“ direktorius, KTU gimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, matematikos mokytojas ekspertas, Nacionalinės moksleivių akademijos
Matematikos sekcijos vadovas, „Matematikos mokymas seniau ir dabar“.
• 12.15 – 12.45 val. – Eduardas Juška, Vilniaus jėzuitų gimnazijos matematikos vyresnysis mokytojas,
„Matematikos olimpiada pro rakto skylutę“.
• 12.45 – 13.15 – dailininkai Jūratė Rutkauskaitė ir Gediminas Leonavičius (TYPOART), „Skaičiai
irgi gali būti gražūs“.
PIETŲ PERTRAUKA (Salė 2, cokolinis aukštas)
POPIETINĖ DALIS 14.00 – 15.30 val.:
•

Konferencijų salėje - Rita Rimšelienė, Utenos Krašuonos progimnazija, Ada Kavaliauskienė,
Vilniaus ,,Žėručio“ pradinė mokykla, Linas Vilčinskas – Kėdainių J.Paukštelio progimnazija.
„Kitoks žvilgsnis į matematikos mokymą(si): pamokos nuo 1 klasės!“

•

106 auditorijoje 
Eduardas Juška, Vilniaus jėzuitų gimnazija, „Beveik neįmanomi uždaviniai“ ir ,,Pokalbiai
apie beveik neįmanomus uždavinius“.

matematikos mokytojas ekspertas Leonas Narkevičius „Matematika 4-8 klasėse. Mokomės
galvoti“.

•

203 auditorijoje 
dailininkai Jūratė Rutkauskaitė ir Gediminas Leonavičius, ,,Matematikos ir istorijos
pamokėlės KITAIP“.

Aliona Barkauskienė, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, „Skaičiuojame, mąstome,
braižome, bet nestandartiškai“.

•

204 auditorijoje –

dr. Elmundas Žalys, leidyklos TEV direktorius, „Aritmetikos įgūdžių stiprinimas naudojant
kompiuterius“.

Prof. dr. Valentina Dagienė, „Informatikos ugdymas pradinėse klasėse“. (Pranešimą skaito
Vilniaus universiteto doktorantė Daina Gudonienė)
Konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

REGISTRACIJA dėl dalyvavimo iki 2017 m. birželio 14 d. internetu: https://kpkc.lt (Žr. registracija
į seminarus internetu – konferencijos.)

