PATVIRTINTA
Pasvalio specialiosios mokyklos
direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. V-128
RAJONINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ IR
PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ INTEGRUOTŲ VEIKLŲ PROJEKTO
„GEOMETRIJA LINKSMAI“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruotų veiklų projektas „Geometrija linksmai“ skirtas vaikams, turintiems specialiųjų
ugdymo(si) poreikių ir švietimo pagalbos mokiniui specialistams.
2. Integruotų veiklų projektą „Geometrija linksmai“ organizuoja Pasvalio specialiosios
mokyklos vyr. logopedė Sandra Maračinskienė, vyr. mokytoja Rasa Gailiūnienė, logopedė
metodininkė Rita Vaikšnorienė.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – pasidalinti praktine ir metodine patirtimi organizuojant integruotas veiklas,
suorganizuoti konferenciją „Geometrija, kaip dailė ir poezija, yra savaip graži“.
4. Uždaviniai:
4.1. supažindinti ir įtvirtinti geometrines žinias, organizuojant veiklas įvairiose Pasvalio
specialiosios mokyklos edukacinėse erdvėse (3D klasė (Smart stalas), relaksacinis kabinetas,
sensomotorinis kabinetas, skaitykla (Smart lenta) (Priedas Nr.1).
4.2. sudominti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ir pagalbos mokiniui
specialistus vykdyti įvairias integruotas veiklas savo mokyklose „Geometrija linksmai“.
4.3. suorganizuoti rajoninę pagalbos mokiniui specialistų ir specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių konferenciją Pasvalio specialiojoje mokykloje „Geometrija, kaip dailė ir poezija,
yra savaip graži“.
III. PROJEKTO DALYVIAI
5. Projekte gali dalyvauti Pasvalio r. mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir
pagalbos mokiniui specialistai.
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
6. Projektą sudaro 3 etapai:
I. Mokyklų komandoms (iki 10 mokinių ir 1-2 pagalbos mokiniui specialistai) atvykti į
Pasvalio specialiosios mokyklos edukacinėse erdvėse (3D klasė (Smart stalas), relaksacinis

kabinetas, sensomotorinis kabinetas, skaitykla (Smart lenta)) organizuojamas integruotas veiklas
(Priedas Nr.1).
II. Organizuoti savo mokyklose specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įvairias
integruotas veiklas „Geometrija linksmai“ (integruotos pamokos, neformaliojo švietimo veiklos,
popietės, viktorinos, kūrybiniai darbai, stebėjimas, fiksavimas artimiausioje aplinkoje ir kt.).
III. Pristatyti pranešimus (žodinis, stendinis, kompiuterinėmis programomis sukurtas
pranešimas, nuotraukos-aprašymai, kūrybiniai darbai ir kt.) konferencijoje „Geometrija, kaip dailė
ir poezija, yra savaip graži“.
V. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
7. Konferencija vyks 2019 balandžio 18 d. 9.00 val. Pasvalio specialiosios mokyklos aktų
salėje (P. Vileišio g. 8, Pasvalys);
8. Pranešimo tema – integruotų veiklų projekto apibendrinimas, vykdytų veiklų
susisteminimas.
9. Pranešimą pristato 1-10 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ir pagalbos
mokiniui specialistai.
10. Pranešimo trukmė iki 5 min.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Dalyvių registracija į I etapo integruotas veiklas Pasvalio specialiojoje mokykloje iki
2018 m. gruodžio 3 d. Dalyviai registruojasi el. paštu sandra.maracinskiene@gmail.com
užpildydami dalyvių anketą (Priedas Nr.1).
12. Dalyvių registracija III etapo veiklas – konferenciją „Geometrija, kaip dailė ir poezija, yra
savaip graži“ iki 2019 m. kovo 23 d. (Priedas Nr.2).
13. Šiame projekte ir konferencijoje dalyvavusiems mokiniams bus įteiktos padėkos, o
pedagogams – Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyriaus pažymos.
14.

Papildoma

informacija

teikiama

telefonu

8-621-62679

sandra.maracinskiene@gmail.com

____________________________

ir

el.

paštu

Priedas Nr. 1

Integruotos veiklos Pasvalio specialiosios mokyklos edukacinėse erdvėse
„Geometrija linksmai“
I etapas
Dalyvių anketa
Ugdymo
įstaiga
Eil.nr.

Lydinčio pagalbos mokiniui

El.pašto adresas

Tel.nr.

Klasė

Pagal pritaikytą ar

specialisto vardas, pavardė,
kvalifikacija
1.
2.
Eil.nr.

Mokinio vardas, pavardė

individualizuotą
Bendrojo ugdymo
programą mokosi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

________________________

Priedas Nr. 2

Dalyvių registracija į III etapo veiklas (konferenciją) Pasvalio specialiojoje
mokykloje
„Geometrija, kaip dailė ir poezija, yra savaip graži“

Ugdymo
įstaigos
pavadinimas
Eil.nr.

Lydinčio pagalbos mokiniui

El.pašto adresas

Tel.nr.

Pranešimo tema

Priemonės, reikalingos

specialisto vardas, pavardė,
kvalifikacija
1.
2.
Eil.nr.

Mokinio vardas, pavardė, klasė

pranešimo pristatymui
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________

