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Projektas  

 

„Metodinės medžiagos „Matematikos probleminiai  
uždaviniai“ parengimas, vadovaujantis  PISA tyrimų 

ataskaitų rekomendacijomis“ 
 



Tikslinę projekto grupę sudarys ne mažiau kaip 25 šalies 
mokytojai, kurie: 

• iki 2014 m. balandžio 30 d. bus išanalizavę 
tarptautinių tyrimų PISA medžiagą; 

• remiantis ja, pateiks kokybišką ir nestandartinį 
probleminio uždavinio su sprendimu pavyzdį.  

 

 

Vykdant atranką ypatingas dėmesys bus skiriamas 
jauniems matematikos mokytojams. 

Atranka 



Tikslinės grupės narių veikla 

MOKYMAI  
(planuojama 2014 m. gegužės mėn.) 

MOKYMAI  
(planuojama 2014 m. rugpjūčio mėn. paskutinę sav.) 

MOKYMAI  
(planuojama 2014 m. spalio mėn.) 

Savarankiškas mokymasis ir užduočių kūrimas 

Savarankiškas mokymasis ir užduočių kūrimas 

Savarankiškas mokymasis ir užduočių kūrimas 



Projekto rezultatas 

3 komplektai įvairaus sudėtingumo matematikos 
problemų sprendimo užduočių skirtingiems 

mokinių gebėjimams ugdyti. 



Norintys dalyvauti projekte  

užpildytą paraišką ir uždavinio pavyzdį  

siųskite iki 2014 m. balandžio 30 d.  

el. adresu: lmma.projektai@gmail.com 

  

 

Kvietimą ir paraiškos formą rasite  

Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos svetainėje  

http://mif.vu.lt/lmma/ 

 

 

mailto:oksana.okolovic@gmail.com
http://mif.vu.lt/lmma/


TARPTAUTINIS PENKIOLIKMEČIŲ TYRIMAS  

OECD PISA 

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti penkiolikmečių žinias 
ir gebėjimus gamtamokslinio, matematinio raštingumo 
ir skaitymo gebėjimų srityse ir palyginti juos su kitų 
šalių to paties amžiaus jaunuolių pasiekimais. 

 

Tyrimas akcentuoja ne mokinių gebėjimą atkurti žinias, 
o gebėjimą tomis žiniomis naudotis.  



OECD PISA 

2012 m. tiriamos sritys 
 
Privalomos 
Skaitymo gebėjimai 
Matematinis raštingumas 
Gamtamokslinis raštingumas 
 
Pasirenkamos 
Problemų sprendimo įgūdžiai 
Finansinis raštingumas 

2015 m. tiriamos sritys 
 
Privalomos 
Skaitymo gebėjimai 
Matematinis raštingumas 
Gamtamokslinis raštingumas 
Problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai 
 
Pasirenkamos 
Finansinis raštingumas 



PISA 2015 – kas naujo? 
 
Problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai  
(tiriama, kaip mokiniai geba rasti  spendimus dirbdami 
komandoje) 
 
Kompiuterinis (100 proc.) testavimas  
(interaktyvių užduočių atsiradimas) 
 
Finansinio raštingumo tyrimas  
(tiriamas pagrindinių finansinių terminų ir sąvokų 
žinojimas) 

 

OECD PISA 



http://www.nec.lt 
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http://www.nec.lt/


http://www.pisa.oecd.org 

http://www.pisa.oecd.org/


VERTINIMO UGDYMO PROCESE PAVYZDŽIAI 

• Matematika 7–8 klasei  

• Veiklos sritys: 

1. Skaičiai ir skaičiavimai 

2. Reiškiniai, lygtys, nelygybės, sistemos  

3. Sąryšiai ir funkcijos 

• Trys mokinių pasiekimų lygiai: 

patenkinamas,  

pagrindinis, 

aukštesnysis. 



http://www.upc.smm.lt 

http://www.upc.smm.lt/


VERTINIMO UGDYMO PROCESE PAVYZDŽIAI 



VERTINIMO UGDYMO PROCESE PAVYZDŽIAI 



VERTINIMO UGDYMO PROCESE PAVYZDŽIAI 



VERTINIMO UGDYMO PROCESE PAVYZDŽIAI 



AČIŪ! 

Bendradarbiaukime! 
 

albina.zdaneviciene@upc.smm.lt 


