ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2014 M. KOVO MĖN. RENGINIŲ PLANAS
PATVIRTINTA
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014-02-27 įsakymu Nr.1VT-13
Data, laikas

Veiklos pavadinimas

Atsakingas

Dalyviai

Vieta

Registracija,
kita informacija
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SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS
2014-0314/15
13.00 val.
2014-03-17
13.00 val.

2014-03-19
14.00 val.

2014-03-31
13.00 val.

2014-04-03
13.00 val.

Respublikinė filologų
konferencija „Kristijonas
Donelaitis: dabar ir visados“
Projekto „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo plėtra“
pristatymas bei diskusija su
projekto turinio specialiste Edita
Maščinskaite
Paskaita tema „Pozityvumo
paieška realybėje ir savyje.
Emocijų valdymas“. Susitikimas
su rašytoju – pozityvistu Jeronimu
Lauciumi.
Informacinis seminaras „Istorijos
ir geografijos mokomės tiriant“.
Lektorė: VDU politikos mokslų
magistrė, Leidyklos Šviesa
švietimo sistemos koordinatorė
Jurgita Skominienė
Seminaras tema „Karjeros
kompetencijų ugdymas,
pasitelkiant aktyvius teatro
improvizacijos metodus“

V.Dobrovolskienė,
J.Chmieliauskienė,
L.Bernatavičienė
A. Pupininkienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

L.Bernatavičienė

Mokytojai, TAU
studentai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

L.Bernatavičienė

Istorijos ir
geografijos
mokytojai

Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

A. Pupininkienė

Visiems dalyko
mokytojams,
karjeros
koordinatoriams ir
kitiems
specialistams,

Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Visi norintys
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Elektrėnų
Literatūros ir
meno muziejus
Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Registracija
iki 2014-03-16 el.p.
lina.spc@elektrenai.lt
arba tel. 39 826
Paskaita nemokama
Seminaras nemokamas

Registracija
iki 2014-03-27 el.p.
ala.spc@elektrenai.lt
arba tel. 34271
Seminaro kaina - 5 Lt.
Mokama grynaisiais.
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norintiems išmokti
aktyvių metodų

Pažymėjimo kaina – 2 Lt.

KURSAI, MOKYMAI, PASKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
2014-03
(antrad.,
ketvirtad.)
2014-03-24
15.00 val.

2014-03-27
15.00 val.

Anglų kalbos kursai

L.Bernatavičienė

Paskaita „Žmogaus aura. Mitai V.Kandrotienė
ir realybė“. Lektorius – techninių
mokslų
dr.
doc.
Artūras
Dabkevičius.
L.Bernatavičienė
Paskaita „Pradėkime verslą
kartu“. Paskaitoje bus liečiamos
temos:

Suaugusieji
Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai
Elektrėnų
savivaldybės
gyventojai

Turi idėją – pradėk verslą dabar;
Kokią tinkamiausią verslo
formą pasirinkti?;
Parama verslui: Pirmųjų verslo
metų krepšeliai ir ne tik;
Sėkmės istorijos.

2014-0306,13,20,27
19.00 val.

Lektorė Rasa Kulevičienė, VšĮ
Versli
Lietuva
atstovė
Elektrėnuose.
Praktiniai jogos, meditacijos, V. Kandrotienė
kvėpavimo užsiėmimai.

Visi baigę
Gyvenimo meno
arba YES kursus

Elektrėnų
švietimo
paslaugų centras
Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Elektrėnų
švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė

Registracija tel. 39 826, el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt .
Paskaitos kaina – 5 Lt.
Paskaita nemokama

Švietimo
paslaugų centras

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS
2014-03-05
13.50-14.35
val.
2014-03-06
14.00 val.

Atvira vyr. mokytojos Alvydos
Nekrasovienės pamoka
„Organinių junginių atpažinimo
reakcijos“
Tikybos mokytojų metodinis
pasitarimas dėl renginių skirtų
Šeimos metams.

A. Nekrasovienė
V. Kandrotienė

Chemijos mokytojai Vievio gimnazija

M. Kuliešienė
V. Kandrotienė

Tikybos mokytojai

Elektrėnų
pradinė mokykla

Bus dalinamos knygos skirtos
tikybos kabinetams.
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2014-03-07
8.55 val.
(antra
pamoka)
2014-03-22
10.00 val.
2014-03-26
12.00 val.

2014-03-26
14.00 val.

2014-03-31
12.55-13.40
val.

Atvira integruota fizikosbiologijos pamoka „Akies
sandara ir veikimas“

V. Minkevičienė
A. Jančiauskienė
V. Kandrotienė

Fizikos, biologijos
mokytojai

„Versmės“
gimnazija

Gavėnios rekolekcijos Birštone.
Rekolekcijoms vadovaus kun.
Rytis Baltrušaitis.
Ugdymo karjerai renginys
jaunimui „Sėkmingos karjeros
keliu“

M. Kuliešienė

Tikybos mokytojai

Birštonas

Registracija KKC.

A. Pupininkienė,
Švietimo įstaigų
UK koordinatoriai,
konsultantė
G. Užkurėnaitė
V. Kandrotienė
R. Baleišienė
A. Jakonienė

5 – 12 kl. mokiniai

„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla

Renginio nuostatos pridedamos
Paraiškas iki 2014-03-18 siųsti
el.p: ala.spc@elektrenai.lt

Psichologai

Švietimo
paslaugų centras

V. Grincevičienė
V. Kandrotienė

Chemijos mokytojai Vievio gimnazija

Psichologų metodinis
pasitarimas. 1. Projekto
„Džiaukis ir džiugink“
pristatymas.
2. Darbinėje veikloje pasitaikančių
atvejų aptarimas. Einamųjų ir
organizacinių klausimų
nagrinėjimas.
Atvira vyr. mokytojos Violetos
Grincevičienės pamoka „Tai
lengvai pasiekiama... Bet ar
verta?“

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI
2014-03-01
9.30 val.
išvykimas
2014-03-03/
2014-03-28
2014-03-04
10.00 val.

19 – tasis prof. Kazimiero
Baršausko fizikos konkursas

V. Kandrotienė
V. Mečkauskas

Kietaviškių pagrindinės
mokyklos mokinių dailės darbų
paroda
Lietuvos mokinių geografijos
olimpiada (II etapas)

A. Pupininkienė
A. Taparauskienė
L.Bernatavičienė

Registruoti mokiniai Kaunas KTU
Studentų g. 50,
325 F auditorija
Kietaviškių
Švietimo
pagrindinės
paslaugų centro
mokyklos mokiniai II aukštas
Pagal olimpiados
Švietimo
sąlygas
paslaugų centro
kompiuterių
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Pradinių klasių mokinių
matematikos olimpiados II
etapas
Bendrojo ugdymo mokyklų
mokinių technologijų olimpiados
„Metų laikai“ II - asis etapas.

A. Pupininkienė

4 klasių mokiniai

A. Pupininkienė

7 – 12 kl. mokiniai
Vertinimo komisija

2014-03-12
10.00 val.

Raštingiausio aštuntoko
konkursas

L.Bernatavičienė

8 kl. mokiniai

2014-03-13
14.00 val.

Karjeros koordinatorių
pasitarimas mokiniams
organizuojamo renginio
klausimais
Geografijos olimpiada 6-8 klasių
mokiniamas „Mano gaublys“

A. Pupininkienė

Karjeros
koordinatoriai,
konsultantė

L.Bernatavičienė

Pagal olimpiados
sąlygas

2014-03-05
11.00 val.
2014-03-05
14.00 val.

2014-03-14
12.00 val.

2014-03-15

2014-03-20
8.00-11.00
val
2014-0322/23
2014-0324/30

Olimpinio festivalio bendrojo
V. Kandrotienė
lavinimo mokyklų mokinių
D. Galiauskienė
zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“
varžybos
Tarptautinis matematikos
V. Kandrotienė
konkursas „Kengūra 2014“

2001 m. ir jaunesni
mokiniai;
2003 m. ir jaunesni
mokiniai
Mokiniai

V. Kandrotienė
D. Galiauskienė

Vievio gimnazijos
mergaičių komanda

V. Kandrotienė
Socialiniai
pedagogai

Mokiniai

Olimpinio festivalio bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių
zoninės tinklinio varžybos
Patyčių prevencijos savaitė.
Akcija „Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ 2014“

klasė
Elektrėnų
pradinė mokykla
Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Elektrėnų
„Ąžuolyno“
pagrindinė
mokykla
Elektrėnų
Švietimo
paslaugų centro
posėdžių salė
Švietimo
paslaugų centro
kompiuterių
klasė
Ukmergė

Dėl pavėžėjimo teirautis tel:
34271 kreiptis į Jurgą Martišienę
Vertinimo komisija renkasi

Atsinešti visą renginiui
reikalingą medžiagą

Ugdymo
įstaigose.

Švietimo
įstaigose

Renginių sąrašus su tiksliomis
datomis atsiųskite el.p.
vidak.spc@elektrenai.lt
Registruotis svetainėje
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www.bepatyčiu.lt

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS
2014–03–05
13.00 val.

Konsultacinė diena: Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

M.Sajetienė
O.Stasiulevičienė

2014–03–12
14.00 val.

Konsultacinė diena: Beižionių
mokykloje – daugiafunkciame
centre.

M.Sajetienė
V.Juknevičius

2014–03–19
10.00 val.

Konsultacinė diena: Elektrėnų
pradinė mokykla.

M.Sajetienė
G.Markevičiūtė

2014–03–25
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio
pedagogo pagalba Pylimų vaikų
lopšelyje - darželyje.

A.Sasnauskienė
O.Stasiulevičienė

2014–03–25
18.00 val.

Efektyvios tėvystės įgūdžių
mokymo grupė.

I.Puronienė
A.Lauciuvienė

2014–03–26
15.00 val.

Konsultacinė diena: Elektrėnų
,,Versmės“ gimnazijoje.

M.Sajetienė
V.Žigutienė

2014–03–27
9.00 val.

PPT mobilios grupės socialinio
pedagogo pagalba Semeliškių
vaikų darželyje.

A.Sasnauskienė
A.Būdėnienė

Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
VGK, pedagogai.
Beižionių mokyklos
– daugiafunkcio
centro. VGK,
pedagogai.
Elektrėnų pradinės
mokyklos VGK,
pedagogai.
Pylimų vaikų
lopšelio - darželio
ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.
Tėvai, globėjai.

Pylimų vaikų
lopšelis darželis.
Beižionių
mokykla –
daugiafunkcis
centras.
Elektrėnų
mokykla.

Elektrėnų
,,Versmės“
gimnazijos VGK,
pedagogai.
Semeliškių vaikų
darželio ugdytiniai,
pedagogai, tėvai.

Elektrėnų
,,Versmės“
gimnazija.

Pylimų vaikų
lopšelis –
darželis.
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Semeliškių vaikų
darželis.

PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT mobilios grupės socialinis
pedagogas atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784
Dalyvių skaičius ribotas. Būtina
išankstinės registracija:
(8-528) 39 784
ingrida.ppt@elektrenai.lt
PPT ir Švietimo skyriaus
specialistų komanda atvyksta į
mokyklą.
PPT socialinis pedagogas
atvyksta į įstaigą.
(8-528) 39 784

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS
2014-03-15
Laikas bus
patikslintas
vėliau

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro
koncertas. Orkestro meno vadovas
ir dirigentas - Donatas Katkus.

KULTŪROS IR MENO FAKULTETAS
A. Pupininkienė
TAU visų
Elektrėnų kultūros
fakulteto
centro salėje
studentams

Maloniai kviečiame atvykti į
koncertą
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Lankysime parodą „Du mados
šimtmečiai“ iš Aleksandro
Vasiljevo kolekcijos (su gidu) ir
savarankiškai apžiūrėsime
K. Žoromskio tapybos bei
Lenkijos fotografijos ir dizaino
parodas.
2014-03-20 Paskaita tema „Gėlių etiketas“
13.00 – 14.30 Lektorė: floristė Giedrė Tartėnienė
val.

2014-03-18
12.00 val.
išvažiuojame
nuo švietimo
centro

2014-03-27
13.30 val. –
15.00 val.

2013-03-18
15.00 val

2014-03-24
15.00 val.

2014-03-25
15.30 val.

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

Taikomosios dailės
muziejus, Vilnius

A. Pupininkienė

Kultūros ir meno
fakulteto studentai

2 aukštas, posėdžių
salė

A. Pupininkienė
Kultūros ir meno
2 aukštas, posėdžių
Paskaita tema „Kartų polilogas
fakulteto studentai salė
arba efektyvi komunikacija:
kaip susikalbėti su skirtingų
kartų atstovais“
Lektorė: Ala Pupininkienė
SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS
V.Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Paskaita „Kaulų jungiamojo
centras
audinio sistema. Jos ligos ir
priežiūra.“.
Lektorė – Danutė Kameneckienė –
greitosios pagalbos palaikomojo
gydymo ir praktikos gydytoja.
V. Kandrotienė
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Paskaita „Žmogaus aura. Mitai
ir realybė“. Lektorius: techninių
centras
mokslų daktaras, docentas Artūras
Dabkevičius.
TAU studentai
Švietimo paslaugų
Praktinis užsiėmimas „Bendrieji V.Kandrotienė
centras
pratimai vyresnio amžiaus
žmonėms“
Lektorė – instruktorė Diana
Norušienė.

Renginys atkeltas iš vasario
mėnesio.
Registruotis iki 2014-03-13 tel.
34271
Turėti su savimi 5 Lt
Parodoje užtruksime apie 2 val.
30 min.
Sužinosite kaip nisipirkti gėles
(skintas, vazonines), kokias gėles
galima merkti drauge ir kokių ne,
apie puokščių meną ir t.t.

Paskaitos kaina 5 Lt.

Į užsiėmimą atvykti su sportine
ar kita laisva apranga ir turėti
jogos kilimėlį
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ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas, posėdžių
2014-03-12 Paskaita „Baltų tradicijos,
salė
(trečiadienis) kultūra ir papročiai“. Lektorė
Audronė Jadkonė, vaidilė, Senovės
1500-1600
Baltų religinės bendrijos narė
L.Bernatavičienė
TAU studentai
2 aukštas, posėdžių
2014-03-19 Susitikimas su rašytoju –
salė
(trečiadienis) pozityvistu Jeronimu Lauciumi
1400-1600
tema „Pozityvumo paieška
realybėje ir savyje. Emocijų
valdymas“
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Kernavės muziejus
2014-03-26 Ekskursija į Kernavės
(trečiadienis) archeologinės vietovės muziejų.
1500-1600
Edukacinė programa „Gelerija
„Šulinys““ su skulptoriumi
Henriku Orakausku ir
ekskursija.

2014-03-03
15.00 val.
2014-03-10
15.00 val.
2014-03-17
15.00 val.
2014-03-24
15.00 val.
2014-03-31
15.00 val.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
AB Swed banko, Elektrėnų
V.Pranckevičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
skyriaus darbuotojų konsultacija
1 grupė
AB Swed banko, Elektrėnų
V.Pranckevičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
skyriaus darbuotojų konsultacija
2 grupė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
1 grupė
Praktinis darbas kompiuteriu
V.Pranckevičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
2 grupė
Praktinis darbas kompiuteriu
L.Bernatavičienė
TAU studentai
Kompiuterių klasė
1 grupė

KITA INFORMACIJA
2014-03-07
Nuo 10.00
val.

Kaziuko mugė

Elektrėnų
Švietimo įstaigų
profesinio mokymo dailės, technologijų
centras
mokytojai ir visi
norintys mokiniai

Elektrėnų
profesinio
mokymo centras

Norinčių prekiauti prašome
registruotis iki
2014 m. kovo 4 d.
tel. (8 528) 39 523 arba el. p.
rastine@epmc.lt
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VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAI
Data, laikas
2014-03-20
12.00 val.
16.00 val.
2014-03-21
12.00 val.

Veiklos pavadinimas
Atsakingas
I valstybinės kalbos mokėjimo
V.Mikalajūnienė
kategorijos egzaminas
LR Konstitucijos pagrindų
egzaminas
II ir III valstybinės kalbos
V.Mikalajūnienė
mokėjimo kategorijos egzaminas

Dalyviai
Užsiregistravę dalyviai

Vieta
Švietimo paslaugų
centras

Pastabos
Registracija būtina iki
2014-03-15

Užsiregistravę dalyviai

Švietimo paslaugų
centras

Registracija būtina iki
2014-03-15

9

DĖMESIO !!!
Kazy, pasakyk Jonui,
Jonai, pasakyk Onai,
Ona, pasakyk, Martynui,

kad 2014 m. kovo 7 d.
VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro
sporto salėje nuo 11.00 iki 15.00 val.
vyks smagus šurmulys – Kaziuko mugė,
kurioje
galėsite įsigyti inkilų ir suolų, šaukštų ir puodų,
žvakidžių ir karolių, riestainių ir meduolių
ir daug daug kitų reikalingų ir gražių daiktų.
Mugėje visus linksmins maži ir dideli liaudiškos muzikos atlikėjai,
savo išmonę ir meistriškumą parodys mokyklos virėjai ir
konditeriai.
Norinčių prekiauti prašome registruotis iki 2014 m. kovo 4 d.
tel. (8 528) 39 523 arba el. p. rastine@epmc.lt

Visi esate laukiami renginyje!
Organizatoriai – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
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PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų centro direktoriaus
2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1 VT - 12
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS RENGINIO JAUNIMUI „KARJERA (NE)LINKSMAI“
NUOSTATAI
1. BENDRIEJI RENGINIO NUOSTATAI
1.1. Elektrėnų savivaldybės renginys jaunimui "Karjera (ne) linksmai" organizuojamas
įgyvendinant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“
VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau – Projektas).
1.2. Tarpmokyklinį renginį inicijuoja ir eigą koordinuoja Elektrėnų savivaldybės

švietimo

paslaugų centro specialistė metodininkė Ala Pupininkienė, Projekto karjeros konsultantė
Giedrė Užkurėnaitė, Projekto karjeros koordinatorės Rasa Peleckienė, Renata Kisnierienė,
Violeta Žigutienė, Danutė Liutkevičienė, Rūta Baleišienė, Jolanta Alionytė, Jolanta
Jasiukaitienė, Aušrelė Kieliūtė, Aldona Kučinskienė, Justina Rimkienė. Minėti asmenys
dalyvaus ir mokinių rezultatų vertinimo komisijos darbe.
2. RENGINIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. „Karjera (ne)linksmai“ renginio tikslas (paskirtis) – ugdyti mokinių karjeros
kompetencijas, bendravimo įgūdžius, skatinti garbingos kovos ir konkurencijos,
rungtyniavimo principus, siekiant supratimo, kad sėkminga karjera priklauso nuo
kiekvieno asmens aktyvumo.
2.2. Renginio uždaviniai:
2.2.1. Skatinti mokinių aktyvumą ir norą plačiau domėtis savo būsimos karjeros,
profesijos, galimybėmis ir planuoti savo ateitį.
2.2.2. Suburti bendrų interesų turinčius mokinius.
2.2.3. Skatinti mokinių bendradarbiavimą.
2.2.4. Paįvairinti mokinių popamokinę veiklą.
2.2.5. Didinti mokinių konkurencingumo, viešo kalbėjimo, lyderystės, aktorystės įgūdžius.
2.2.6. Skatinti mokinių mokymąsi naudoti ir pritaikyti įgytas žinias.
2.2.7. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir bendruomeniškumą.
2.2.8. Apjungti Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokinius bendrai kūrybinei veiklai.
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3. RENGINIO DALYVIAI
3.1. Renginyje gali dalyvauti visų Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo bei profesinių
mokyklų 5-12 klasių mokiniai, susibūrę į mišrias komandas.
3.2. Mišrias komandas sudarys trys mokinių amžiaus grupės: 5-8 kl., 9-10 kl., 11-12 kl.
Kiekvienoje grupėje bus po keturias komandas.
3.3. Kiekvienoje amžiaus grupėje dalyvaus po skirtingą kiekį mokinių:
5-8 kl. mokinių grupelę sudarys po 6 mokinius iš skirtingų mokyklų, 9-10 kl. mokinių
grupelę sudarys po 5 mokinius, o 11-12 kl. mokinių grupelę sudarys po 4 mokinius iš
skirtingų Elektrėnų savivaldybės mokyklų.
3.4. Renginyje dalyvaus paraišką užpildžiusios mokyklos (forma pridedama – 1 priedas).
Dalyvavimas renginyje yra nemokamas.
4. RENGINIO EIGA IR TAISYKLĖS
4.1. Žaidimo pradžioje kiekviena grupė pateikia savo komandos pavadinimą;
4.2. Žaidimą sudaro teoriniai klausimai ir praktinės užduotys. Teorinė renginio dalis truks apie
1 val., praktinė – apie 20-30 min.
4.3. Žaidimo eigoje bus rodoma po vieną klausimą ar užduotį;
4.4. Teoriniams klausimams atsakyti bus skiriama po 1,5 min;
4.5. Kiekviena komanda teorinėje konkurso dalyje per duotą laiką turi suspėti užrašyti
atsakymą ant jiems skirtų lapelių;
4.6. Po kiekvieno klausimo lapeliai su atsakymais bus surenkami;
4.7. Kai surenkami visų komandų atsakymai, ekrane bus parodytas teisingas klausimo
atsakymas, jis pakomentuojamas;
4.8. Praktinėms užduotims bus skirta laiko priklausomai nuo užduoties;
4.9. Praktinę renginio dalį sudarys pantomimos: mokiniai spėlios, kokią profesiją jų komandos
narys be žodžių vaizduoja, ir pagal pateiktus žymių žmonių portretus ar vaizduojamą
profesiją turės pasakyti, kokios tai profesijos atstovas;
4.10. Po teisingo atsakymo apžvelgimo bus perskaitomi ir komisijos įvertinami visų komandų
atsakymai;
4.11. Žaidimo pabaigoje taškai sumuojami ir daugiausiai taškų surinkusios komandos bus
apdovanojamos.
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1 priedas
MOKYKLOS REKVIZITAI
_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių,
dalyvausiančių renginyje „Karjera (ne) linksmai“ vardinis sąrašas
5 – 8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

pastabos

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Klasė

Mokinio vardas, pavardė

pastabos

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

pastabos

Mokinius lydintis mokytojas (-ai)___________________________________________________
Informaciją pateikė

Mokyklos vadovas

____________
(parašas)
A. V.

_________________________
(pareigos, vardas, pavardė)
__________________________
(vardas, pavardė)

