PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus
2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. DO-46
RASEINIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 7-8 KLASIŲ MOKINIŲ
MATEMATIKOS KONKURSO „MOKU, PRITAIKAU“ NUOSTATAI
I.

BENDROJI DALIS

1. Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 kl. mokinių matematikos konkursas „Moku,
pritaikau“ (toliau – Konkursas) – intelektualus žaidimas, kuriame tarpusavyje varžosi
individualiai ir komandos, kuri tiksliau atliks taikys matematikos žinias.
2. Tai teminis matematikos populiarinimo renginys.
3. Konkursą organizuoja Raseinių r. Šiluvos gimnazijos direktoriaus sudaryta darbo grupė ir
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
II.

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – skatinti mokinius domėtis matematika.
5. Uždaviniai:
5.1 Ugdyti mokinių kūrybiškumą, loginį mąstymą.
5.2 Organizuoti mokinių grupes, kurios atstovautų savo mokyklai įvairiuose matematikos
renginiuose.
5.3 Skatinti mokytojų iniciatyvą ugdant gabius matematikai mokinius.
III. KONKURSO DALYVIAI IR REGISTRACIJA
6. Konkurse „Moku, pritaikau“ gali dalyvauti viena arba kelios vienos mokyklos komandos.
7. Kiekvieną komandą sudaro Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 mokiniai
(nemažiau kaip 2 septintokai).
8. Dalyvių išankstinė registracija būtina. Registruojantis nurodykite mokyklą, mokinių vardus,
pavardes, klases, parengusio mokytojo vardą, pavardę. Atsakingo mokytojo el. pašto adresą.
Dalyvių paraišką atsiųskite iki 2022 m. kovo 8 d. matematikos mokytojai Rasai Samušytei
elektroniniu paštu rasyte2@gmail.com
9. Mtematikos mokytojai stebės renginį Zoom platformoje.
IV. KONKURSO VYKDYMO TVARKA
10. Konkursas vyks 2022 m. kovo 14 d. 12 val. Zoom platformoje. Nuoroda prisijungimui bus
išsiųsta kovo 11 d. atsakingiems mokytojams.
11. Dalyviai jungiasi 11 val. 50 min. Nurodo Mokyklos pavadinimą, pavardę, vardą.
12. Dalyviai ryšio, rašymo, brėžimo priemonėmis pasirūpina patys.
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13. Mokiniai per nurodytą laiką turės atlikti individualias ir komandines matematines užduotis.
14. Užduočių aprašymai ir pavyzdžiai bus pateikti.
15. Užduočių atlikimo planuojama trukmė –1valanda.
16. Konkurą sudarys:
1. Individualios užduotys;
2. Komandinės užduotys;
3. Kūrybinė užduotis.
V.

TAISYKLĖS

17. Komandinių užduočių atlikimui išsirinkti vieną mokinį, kuris rašys komandos atsakymus.
18. Užduotys bus pateikiamos Quizizz programa.
19. Kūrybinę užduotį dalyviai pateiks Power point ar kita pasirinkta programa.
20. Neviršyti užduotims skirto laiko.
21. Įdėmiai klausyti vedėjo nurodymų.
VI. VERTINIMAS
22. Konkurso dalyviai bus vertinami už žinias, loginį mąstymą.
23. Kiekvienos užduoties atlikimas vertinamas taškais.
24. Skaičiuojami balai kito turo metu, po to skelbiami rezultatai.
25. Po 3 turų sumuojami rezultatai ir skelbiamos komandų vietos.
26. Laimi 3 (trys) komandos (mokiniai), surinkę daugiausia taškų.
VII. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
27. Laimėtojai apdovanojami Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos diplomais.
28. Raseinių r. Šiluvos gimnazijos padėkos raštai skiriami komandoms, dalyvavusioms
renginyje.
29. Mokytojams, parengusiems mokinius dalyvauti konkurse, bus išduotos Tarnybos pažymos.
____________________

