PLUNG S SENAMIES IO VIDURIN MOKYKLA
MATEMATIKOS VYR. MOKYTOJA R TA SODIEN
PRISTATOMO PROJEKTINIO DARBO APRAŠYMAS
1. PROJEKTO TEMA
„... šeimos vieno m nesio biudžetas“.
2. TIKSLAI
1. Ruošti mokinius gyvenimui; praktiškai parodyti, kad matematika sutinkama
vairiose gyvenimo situacijose.
2. Patikrinti mokini" matematini" žini" sisavinimo lyg bei geb jim$ taikyti teorines
žinias praktikoje.
3. UŽDAVINIAI
1. Mokinius skatinti savarankiškai nagrin ti problemas ir priimti sprendimus, dirbant
mažose grup se.
2. Mokinius sudominti ne tik matematika, bet ir pagilinti kit" dalyk" žinias.
3. Ugdyti vairius geb jimus, k(rybiškum$.
4. LAUKIAMAS REZULTATAS
1. Matematini" žini" gilinimas ir tvirtinimas. Mokiniai pasiskirst) mažomis
grupel mis skai*iuos sukurtos „šeimos“ nari" atlyginimus (tarifinius ir valandinius); sužinoj)
galiojan*ius pajam" ir socialinio draudimo mokes*i" tarifus skai*iuos šiuos mokes*ius; paskai*iuos
ind li" banke pal(kanas; numat) išlaid" kelius, nagrin s valiut" konvertavim$ ir kt. Jei darbas
atliekamas vyresn se klas se, galima matematini" užduo*i" kiek dar padidinti.
2. Tarpdalykiniai ryšiai. Informacin s technologijos – informacijos ieškojimas
internete; rezultat" pateikimas lentel mis, diagramomis – tai darbas MS Exel programa; pa*io
projektinio darbo aprašo parengimas MS Word programa; pasirengimas pristatymui – pateik*i"
ruošimas. Lietuvi" kalba – sukurtos „šeimos“ pristatymas taisyklinga ir tvarkinga (projektinio darbo
apraše rašytine ir pristatymo metu rišlia, šnekam$ja) kalba. Dail – galimos iliustracijos, t.y.
„šeimos“ nari" portretai. Ekonomika – pažintis su pajam" šaltiniais, išlaid" keliais, šalyje tuo metu
galiojan*i" mokes*i" tarifais ir kt.
3. Galimyb kartu gyvendinti ir dal klas s vadovui tenkan*i" darbo kryp*i".
Mokiniai, sukurs sivaizduojamos „šeimos“ model : mama, t tis, vaikai, seneliai ir pan. Pristatant
„suaugusius šeimos narius“, turi apib(dinti j" profesijas – tai gali b(ti pa*ius mokinius dominan*ios
profesijos, gali b(ti j" tikr" šeim" t v" ar seneli" profesij" aprašymai ir pan. Sukurtos „šeimos“
vaikai taip pat turi b(ti pristatyti: kokias mokyklas lanko, kuo domisi laisvalaikiu, kuo svajoja tapti
ir pan. Vis$ reikaling$ informacij$ apie profesijas, mokyklas mokiniai gali rasti internete. Labai
svarbi darbo išvada, kurioje turi b(ti ne tik apibendrinta informacija apie „šeimos“ vieno m nesio
biudžet$, bet ir pateikti pam$stymai apie „šeimos“ ateit , „vaik"“ mokymosi perspektyvas.
Dirbdami š projektin darb$ mažomis grupel mis mokiniai mokysis tarpusavyje gražaus
bendravimo, tolerancijos, pagalbos vienas kitam ir kit" bendražmogišk" vertybi".
5. DALYVIAI
Tai gali b(ti 7-9 klasi" mokiniai, kurie susipažin) su „Statistika“, gali savo žinias
gyvendinti praktikoje. Ta*iau atliekant š projektin darb$, b(tina ne tik matematikos mokytojo, bet
ir lietuvi" kalbos, informacini" technologij", dail s, ekonomikos, o gal net ir klas s vadovo
konsultacijos.

6. METODAI
1. Grupinis darbas (atliekant pa*i" mokini" sugalvotas praktines teorini" žini"
tvirtinimo užduotis).
2. Modeliavimas (kuriant sugalvot" „šeim"“ modelius).
3. Konsultacijos (su klas s aukl toju, dalyk" mokytojais).
4. Darbas grup se „D(zgian*ios grup s“, „Karusel s“ principas (taikomas atlikt"
projektini" darb" aprašym" vertinimui).
5. Anketa „Min*i" lietus“ (taikoma atlikt" darb" aptarimui).
6. Informacin s technologijos (informacijos ieškojimas internete; darb" apraš"
ruošimas; naudojimasis pristatant darbus).
7. PRIEMON S
1. Mokytojo paruošta ir pateikta projektinio darbo instrukcija.
2. Matematikos vadov liai.
3. Internetas.
4. Personalinis kompiuteris, spausdintuvas.
5. Multimedija.
6. Kitos pa*i" mokini" nuoži(ra priemon s, reikalingos atlikto darbo pristatymui.
8. IŠTEKLIAI
1. Materialiniai – popierius, segtuvai, maut s, spalvoti pieštukai ir kt. pa*i" mokini"
turimos ir jiems kasdien reikalingos priemon s; projektinio darbo pristatymui reikalingas
informacini" technologij" kabinetas arba mokyklos informacinio centro patalpa, kurioje galima
dirbti su multimedija.
2. Laiko – mokytoj" konsultacijos mokini" grup ms numatytu nepamokiniu laiku;
pa*i" mokini" popamokinis laikas, skirtas darbui grup se vieno ar kito nario namuose; bent dvi
matematikos pamokos, trauktos temin plan$ ir skirtos projektiniam darbui.
9. PROJEKTO ATLIKIMO LAIKAS
Baigiant matematikos skyri" „Statistika“ bet kurioje 7-9 klas je mokiniams galima
paskelbti projektinio darbo tem$. T$ pa*i$ dien$ mokiniai pasiskirsto grup mis po 5 – 6 mokinius
(galimi vair(s pasiskirstymo b(dai), išsirenka savo grup s seni(n$, kuris gauna mokytojo paruošt$
darbo instrukcij$. Šioje instrukcijoje projekto vykdymas suskaidytas etapais – kas savait).
Matematikos mokytojas bendrauja tik su grup s seni(nu (atsako
klausimus, pataria,
rekomenduoja, konsultuoja, taiso klaidas) pagal instrukcijoje nurodyt$ grafik$. B(tina griežtai
laikytis numatyto grafiko, nes tik tada galima pasiekti ger" rezultat", did ja mokini" motyvacija.
10. IŠPL STINIS PROJEKTO VYKDYMO VEIKLOS APRAŠYMAS
I savait – mokiniai gauna mokytojo paruošt$ darbo instrukcij$, kurioje nurodytos
užduotys (sukurti „šeimos“ model – paruošti jos aprašym$; išnagrin ti jos vieno m nesio biudžet$
– matematin s užduotys; suformuluoti darbo išvad$ – numatyti šeimos perspektyvas) ir darbui
reikalingi internetini" svetaini" adresai; konsultacij" grafikai ir darbo pabaigos data; reikalavimai
projektinio darbo aprašui; vertinimo kriterijai. Mokiniai pradeda darb$ savo grup se, jeigu reikia
konsultuojasi su klas s aukl toju.
II savait – instrukcijoje nurodytomis dienomis pirmoji konsultacija su matematikos
mokytoju; pagal poreik po vien$ konsultacij$ su lietuvi" kalbos, dail s, ekonomikos mokytojais.
III savait – instrukcijoje nurodytomis dienomis antroji konsultacija su matematikos
mokytoju; pagal poreik viena konsultacija su informacini" technologij" mokytoju.
IV savait – instrukcijoje nurodytomis dienomis tre*ioji konsultacija su matematikos
mokytoju ir jeigu dar reikia papildomos konsultacijos (antrosios) su lietuvi" kalbos, informacini"

technologij", dail s, ekonomikos mokytojais. Paskutin) šios savait s dien$ paruošti projektini"
darb" aprašai turi b(ti atiduoti vertinimui matematikos mokytojui.
V savait – baigiamoji. Mokiniai ruošiasi projektini" darb" pristatymui – kuria
pateiktis, o gal ruošia domius inscenizuotus pasirodymus ir pan. Matematikos mokytojas ruošiasi
darb" vertinimui (perži(ri darbus, tikrina ar n ra matematini" klaid"): jeigu projektiniai darbai vyko
bent dviejose klas se, tai galima vertinim$ traukti ir pa*ius dalyvius. Vienos pamokos metu
galima vienos klas s mokini" projektini" darb" aprašus pateikti kitos klas s mokiniams. Tada
dirbdami „D(zgian*iose grup se“ „Karusel s“ principu patys mokiniai vertina kitos klas s mokini"
darb" aprašus – vertinimus rašo matematikos mokytojo paruošt$ vertinimo lentel) (mokiniai
mokosi diskutuoti, reikšti savo nuomon), priimti bendr$ sprendim$). T$ pa*i$ pamok$ mokiniai gali
raštu atsakyti matematikos mokytojo paruošt$ anket$ „Min*i" lietus“, kuria mokytojas gali
pasinaudoti ruošdamasis mokini" darb" apibendrinimui. Savait s pabaigoje (pagal darbo
instrukcijoje numatyt$ dien$) – darb" pristatymas, kuriame, be matematikos mokytojo ir pa*i"
mokini", sve*i" teis mis dalyvauja visi mokinius konsultav) mokytojai ir b(tinai – klas s
aukl tojas, galima pasikviesti ir kit" sve*i". Stebintys mokini" pristatymus sve*iai, perži(ri
paruošt" darb" aprašus, užpildo matematikos mokytojo paruoštas vertinimo lenteles, kuriose
pateikti vertinimo kriterijai. Po darb" pristatym" matematikos mokytojas kartu su darbo grupi"
seni(nais visus (ir pa*i" mokini", ir sve*i", ir paties matematikos mokytojo) vertinimus perrašo
vien$ vertinimo suvestin), išveda bendr$ galutin kiekvienos darbo grup s vertinim$, kur seni(nai
perduoda savo grup s nariams. Paruoštus mokini" projektini" darb" aprašus klas s aukl tojas gali
panaudoti t v" susirinkime (kaip vaizdin) medžiag$, parodan*i$ šiandienos mokini" mokymosi
formas), matematikos mokytojas gali šiuos darbus eksponuoti mokyklos projektini" darb"
kasmetin je parodoje, o pats mokinys (teorines žinias priartin)s prie realaus gyvenimo) gijo
didžiul) praktin) patirt .

