1. Projekto tema. K dainiai. Demografin pad tis.
2. Tikslai.
• Suteikti mokiniams ekonomini žini mokant matematikos, geografijos
bei mokyti(s) pritaikyti turimas žinias.
• Integruojant matematikos, geografijos, informatikos ir angl kalbos
dalykus formuoti mokini supratim apie demografinius procesus, j kait
bei ugdyti geb jimus pristatyti savo krašt .
• Ugdyti mokini k%rybinius geb jimus, savarankiškum , bendravimo ir
bendradarbiavimo &g%džius.
• Skatinti mokymosi motyvacij ( sudominti atrandant naujus mokymo(si)
metodus).
• Ugdyti krašto patriotus.
3. Uždaviniai.
• Surinkti, susisteminti medžiag apie K daini krašto demografin' pad t&;
išanalizuoti gyventoj demografin' situacij ir numatyti kaitos
tendencijas, sudaryti demografin& žem lap&.
• Gerai &sis moninti statistikos mokymo turin& ir iš(si)ugdyti geb jimus
nustatyti imtis, j charakteristikas, braižyti diagramas, histogramas,
nustatyti koreliacijos tip ir apskai,iuoti koreliacijos koeficient ,
suformuluoti išvadas bei taikyti šias žinias praktiškai tvarkant duomenis.
• Panaudojant IT supažindinti mokinius su skirting tip diagram , grafik
braižymo metodika, su lankstinuko ruošimo metodika bei skaidri
ruošimu.
• Paruošti lankstinuk angl kalba, tobulinti angl k. kalb jimo &g%džius.
4. Laukiamas rezultatas.
• Mokiniai išsiugdys praktini geb jim realius, gyvenimiškus duomenis
(situacijas) perteikti matematin mis išraiškomis ir informacin mis
priemon mis.
• Mokiniai puikiai &sisavins 12 klas s matematikos skyri „ Statistika“ ir 12
klas s geografijos skyri „ Gyventojai“ ir pasiruoš matematikos ir
geografijos egzaminams bei informatikos egzaminui ir angl kalbos
&skaitai.
• Projekto metu paruošta medžiaga ( žem lapiai, skaidr s, lankstinukas)
pad s supažindinti mokyklos sve,ius su K daini kraštu. (Mokykla
draugauja su Latvijos ir Estijos mokyklomis.)
5. Dalyviai.
• 12a,b,e klasi matematikos išpl stinio kurso mokiniai bei mokiniai,
pasirink' geografij .( 36 mokiniai)
• Matematikos, informatikos, geografijos, angl kalbos mokytojai, d stantys
12a,b,e klas ms.

6. Metodai.
• Savarankiškas darbas.
• Grupinis darbas.
• Integruota pamoka.
• Išvyka.
• Konsultacija.
• Praktin veikla.
• K%rybin s užduotys.
• Rezultat analiz .
• Pristatymas, demonstravimas.
7. Priemon"s.
• Kompiuteriai. Internetas. Pateik,i k%rimo programa PowerPoint.
Elektronin skai,iuokl Excel. CD.
• Informacijos šaltiniai: rajono spauda ( laikraš,iai „ K daini garsas“,
„Rinkos aikšt “, „ K daini mug “); enciklopedijos, žurnal straipsniai,
leidiniai apie K dainius.
• Vadov liai:
1) Kornelija Intin , Antanas Sk%pas, Vilius Stak nas, Eugenijus Stankus,
Vladas Vitkus. Matematika 12. Išpl stinis kursas. II dalis – Vilnius:
TEV, 2003.
2) Dalius Aesnavi,ius, Virginijus Gerulaitis. Bendroji geografija.
III dalis – Kaunas: Šviesa, 2007.
8. Ištekliai.
• Darbo laikas: 1 geografijos pamoka, 1 angl kalbos pamoka, 1
informatikos pamoka, 8 matematikos pamokos.
• Frengimai, transportas: kompiuteriai; autobusas išvykai.
• Medžiagos: popieriaus lapai lankstinukams ( A3 formato, 30 vien.)
• Patalpos: 323( geografijos) kabinetas, 223(matematikos) kabinetas,
mokyklos VIDEO sal , 306( informatikos) kabinetas, biblioteka,
mokyklos informacinis-metodinis centras.
• Finansiniai ištekliai: išlaidas CD pirkti, lankstinuko gamybai ir transportui
padengia mokykla.
• Informacijos ištekliai: spauda; leidiniai; interneto medžiaga; medžiaga,
gauta savivaldyb s statistikos skyriuje.
• Žmoniškieji ištekliai: projekto dalyviai, statistikos skyriaus darbuotojai.
9. Projekto atlikimo laikas.
2009-01-12 - 2009-01-23 ( 2 savait s – 11 pamok )

Išpl"stinis projekto vykdymo eigos aprašymas
Etapas. Laikas.
Vieta.
Problemos
išk"limas.
Pirma (integruota)
pamoka.
( VIDEO sal )

Darbo
organizavimas.
Antra pamoka.
VIDEO sal .
(15min)
223, 323,306
kab.(30 min.)
Medžiagos
rinkimas.
Tre,ia pamoka
( Išvyka &
K daini
savivaldyb'
susitikti su
statistikos
specialiste )

Mokytojai

Mokiniai

Geografijos ir matematikos mokytojai kartu pravesdami
pamok , iškelia problem kaip integruotai taikant
statistikos ir geografijos žinias galima tirti gyvenimiškus
duomenis, situacijas; kaip, racionaliai išnaudojant laik ir
taikant &domesnes mokymo(si) formas, pasiruošti
egzaminams bei kartu paruošti medžiag apie K daini
krašto gyventojus ir j pateikti sve,iams iš Latvijos ir
Estijos mokykl , kurie atvyks & K dainius pamin ti
mokyklos 65-eri met jubiliejaus. Šiai problemai išspr'sti
si%lo projekt „K dainiai. Demografin pad tis.“
Dalyvaujantys matematikos, informatikos, geografijos,
angl kalbos mokytojai pasi%lo užduotis, skatina mokini
diskusij , padeda numatyti darbo grupes, pasi%lo aktyv j&
grupi sudarymo metod (slaptas skirstymas).
Numatomos 4 grup s po 9 mokinius.

Aktyviai dalyvauja pamokoje atlikdami
užduotis, klausosi. Si%lo problemos
sprendimo b%dus, id jas. Projektinio darbo
pristatymo kriterijus numato kartu su
vadovais.

Lydintys matematikos ir geografijos mokytojai stebi,
kontroliuoja.

Mokiniai pasiskirsto & darbo grupes. Grup s
pereina & kabinetus ir planuoja savo darb :
numato tikslus, pasiskirsto pareigas,
užduotis, numato tarpini atsiskaitym
datas.
( paruošia lentel')

Klausosi, klausin ja statistikos specialist s,
renka duomenis, reikalingus atlikti grup s
užduot&

Ketvirta ir penkta
pamokos.
( kiekviena grup
darbo viet
pasirenka pagal
užduoties pob%d&:
bibliotek ,
informacin&metodin& centr
matematikos,
geografijos,
informatikos
kabinetus internetas
prieinamas visose
patalpose)
Tarpiniai grupi,
atsiskaitymai,
tolimesni,
veiksm,
numatymas.
Šešta pamoka.
Matematikos,
geografijos,
informatikos,
angl kalbos
kabinetai.

Mokytojai stebi, konsultuoja, padeda.

Darbas grup se:
• atrenka reikalingus savo grupei
duomenis, gautus iš statistikos
specialist s;
• iš &vairi šaltini ieško duomen
apie K daini miesto ir rajono
demografin' pad t&;
• atrenka juos pagal savo grup s
užduot&;
• parenka statistikos, geografijos,
informatikos dalyk teorij , kuri
reik s taikyti apdorojant duomenis
bei sudaro ang kalbos žodyn l&,
kuriame yra reikalingi specifiniai
statistikos, geografijos terminai.

Dalyk mokytojai dirba savo kabinetuose: priima grupes,
kontroliuoja, vykdo tarpinius vertinimus, bendradarbiauja
ir numato tolesnius veiksmus.

Atsiskaito projekto vadovams-mokytojams;
kartu su vadovais numato tolesnius
žingsnius.

Medžiagos
sisteminimas,
tvarkymas,
ruošimas
pristatymui.
Aštunta ir devinta
pamokos.
( kiekviena grup
darbo viet
pasirenka pagal
užduoties pob%d&:
bibliotek ,
informacin&metodin& centr
matematikos,
geografijos,
informatikos
kabinetus internetas
prieinamas visose
patalpose)

Supažindina mokinius su pristatym &vairove ir
reikalavimais. Paruošia technines priemones, atlieka kitus
paruošiamuosius, organizacinius pristatymo darbus.

Darbas grup se:
• apdoroja informacij , t.y. tvarko
surinktus duomenis pagal statistikos
taisykles: nustato imtis, j
charakteristikas, braižo diagramas,
histogramas, nustato koreliacijos
tip ir apskai,iuoja koreliacijos
koeficient , suformuluoja išvadas;
• susistemina medžiag apie K daini
krašto demografin' pad t&;
išanalizuoja gyventoj demografin'
situacij ir numato kaitos
tendencijas, sudaro demografin&
žem lap&;
• analizuoja rezultatus ir atrenka
medžiag , paruošia j pristatymui
( žem lapyje, skaidr se, lankstinuke);
išsirenka pristatymo b%d ;
• atrinkta medžiaga pateikiama
lietuvi ir angl kalbomis.

Projekto
pristatymas.
Vertinimas.
Dešimta ir
vienuolikta
pamokos.
VIDEO sal .
Dalis projekto
medžiagos bus dar
kart pristatoma
mokyklos
sve,iams
jubiliejini
rengini metu.

Stebi ir padeda mokiniams. Vertina kaip &vykdytas
projektas, ar grupi veikla buvo s kminga, ar atitiko
numatytus kriterijus darbo pristatymas. Kvie,ia mokinius
&vertinti projekt .( pateikiama lentel su mokinio vardu,
pavarde ir su mokytojo, grup s draug vertinimais ir
&sivertinimu, rezultatu).
Padeda mokiniams atrinkti apibendrinan,i medžiag ir j
pristatyti mokyklos sve,iams.

•
•

•

Danut Žižnevi,ien , K dainiai.

Kiekviena grup pristato savo
paruošt medžiag lietuvi ir angl
kalba
Fvertina save, savo grup s darb ir
bendr darb .
Pristato K daini krašt mokyklos
sve,iams jubiliejinio renginio metu.

