
Konferencija „Kūrybiškumo ugdymas“  

  

Balandžio 21 dieną Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje penktus metus iš eilės vyko jau 

tradicine tapusi rajono mokinių ir mokytojų matematikos konferencija „Kūrybiškumo ugdymas“, 

kurios tikslas - skatinti moksleivių domėjimąsi matematika, ugdyti individualų dalyko žinių 

pritaikymą ir kūrybiškumą, didinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp rajono mokyklų 

mokinių ir mokytojų, pasidalinti gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo mūsų mokyklos 

mokiniai bei jų matematikos mokytojos, taip pat svečiai iš kitų rajono mokyklų: R.Samulevičiaus 

ir J.Vareikio progimnazijų, Užusalių bei Šveicarijos pagrindinių mokyklų, Barupės mokyklos. 

Konferenciją atidarė ir gražiu žodžiu matematikus pasveikino mokyklos pavaduotoja ugdymui 

V. Adomėlienė, 1-2 klasių mokinukai konferencijos dalyviams padovanojo nuotaikingą Lauros 

Rimeikienės dainelę ,,Mano rankų pirštukai”  (mokytoja E. Merkelienė), o vadovės D. 

Bareikaitės paruošta 5-6 klasių merginų grupė atliko elegantišką šokį „Damutės“. Pirmasis 

konferencijos pranešimas buvo mūsų mokyklos matematikos mokytojos V.Rimkevičienės - 

„Kūrybiškumo ugdymas. 2012-2015 m. apžvalga“. Smagu buvo prisiminti ir pamatyti 

nuotraukose 4 metų savo bei kolegių darbus, matytus ir naujus mokytojų bei mokinių veidus. 

Toliau sekė visą eilė pranešimų: Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 5 ir 7 klasių mokiniai 

pristatė mokykloje vykdytą projektinę veiklą „Žaidžiame tangramą“ (E.Gerdvila ir L.Mačiulskis 

(5a), mokyt. E.Miliukienė) bei „Atraskime skaičių π“ (G.Aleksaitė ir K.Zdanevičiūtė (7c), 

mokyt. D.Prochorovienė); R. Samulevičiaus progimnazijos matematikos mokytoja A. Jonušienė 

su mokiniais pristatė 7-8 klasėse vestas integruotas pamokas „Senųjų civilizacijų matematiniai 

pasiekimai“ bei „Pasaulinė žemės diena, astronominis pavasaris“, o šios mokyklos penktokai 

pristatė „Žaidimus per ilgąją pertrauką“. Taip pat įdomų žaidimą „Dešimtainės trupmenos“ 

parodė Barupės mokyklos 5 klasės mokinukai (mokyt. J.Gaurilčikaitė). Kaip matematiką 

pritaikyti mene labai gražiai parodė Užusalių pagrindinės mokyklos mokytoja A. Kuzmickienė, 

atvežusi parodai 8-9 klasės mokinių projektinius darbus „Matematika ir menas“, bei Šveicarijos 

pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja R.Gudavičienė su 5-6 klasių mokinių komanda, 

pristačiusi darbą „Aprenk popierinę lėlę“. Labai didelį darbą atliko ir įdomų pranešimą pristatė J. 

Vareikio progimnazijos 7b klasės mokiniai su savo matematikos mokytoja G. Arceriene – 

„Vandens ir žmogaus dermė: ilgio, ploto ir tūrio sąryšiai“. 

Matematikos mokytojos 

 


