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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

PROJEKTO „PROFESIJŲ ŠALYJE“ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Profesijų šalyje“ 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius, projekto sąlygas, fotonuotraukų 

pateikimo ir parodos organizavimo tvarką, autorių apdovanojimą. 

2. Projektą organizuoja Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“, adresas: 

Stoties 25A, Tauragė, tel. 8 446 61389, el. p. info@vrcmpusele.lt. Projekto partneriai – Tauragės 

pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. 

3. Projekto nuostatai skelbiami Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 

internetinėje svetainėje www.vrcmpusele.lt bei mokyklos  Facebook paskyroje. 

  

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. TIKSLAS. Supažindinti vaikus su profesijomis ir jų veikla.  

5. UŽDAVINIAI: 

5.1. Skatinti vaikų domėjimąsi profesijomis, panaudojant netradicines ugdymo (si) erdves. 

5.2. Bendradarbiauti su tėvais, įtraukiant juos į edukacinių veiklų apie profesijas 

organizavimą. 

5.3. Ugdyti vaikų pagarbą suaugusiųjų darbui, norą pasirinkti profesiją. 

5.4. Skatinti patirtinį mokymąsi, organizuojant ugdomąsias išvykas, kuriose supažindinama 

su profesijomis, darbo vietomis. 

5.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 

 

III. DALYVIAI 

 

5. Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, jų 

tėvai, mokytojai. 

 

IV. DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Projekto trukmė: 2021-05-03–2021-05-31. 

7. Reikalavimai projekto dalyviams: suorganizuoti 2 veiklas, kuriose  vaikai būtų 

supažindinti su įvairiomis profesijomis, turėtų galimybę jas išbandyti. Į veiklas galima įtraukti 

tėvus, socialinius partnerius ir pan. Iš organizuotų veiklų 2–4 fotonuotraukas, atspindinčias projekto 

temą, prašome atsiųsti projekto organizatoriams. Siunčiant užrašyti veiklos pavadinimą ir pateikti 

trumpą (2–4 sakiniai) aprašymą (Word, šriftas Times New Roman, 12 dydis), užpildant dalyvio 

kortelę (1 priedas).  

8. Reikalavimai nuotraukoms: kokybiškos, ryškios, formatas – JPG. 
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9. Užpildytą dalyvio kortelę bei nuotraukas prašome siųsti elektroniniu paštu 

pusele.taurage@gmail.com 

10. Projekto „Profesijų šalyje“ galutinis rezultatas – projekto dalyvių nuotraukų bei 

aprašymų pristatymas – bus eksponuojamas Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 

interneto svetainėje www.vrcmpusele.lt, mokyklos Facebook paskyroje bei YouTube platformoje. 

 

V. PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

11.  Projekto organizavimo darbo grupė: 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Zita Trakšelienė, zita.trakseliene@gmail.com, 

tel. 8 621 50 180. 

Specialiųjų poreikių mokinių mokytoja metodininkė Lina Jomantienė el. p. 

augustelina@gmail.com, tel. 8 682 18 025. 

Specialiosios (lavinamosios) klasės auklėtoja metodininkė Irena Naujokienė 

i.naujokiene@gmail.com,  tel. 8 612 79 767. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Lelienė, el. p. ugdymas@vrcmpusele.lt, tel. 8 618 36 

650. 

12. Projekto organizavimą koordinuoja direktorė Jovita Kiržgalvienė, tel. 8 656 59 725 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Dalyviai, pateikdami fotonuotraukas parodai, suteikia organizatoriams teisę jas viešai 

publikuoti. 

14. Mokytojams, dalyvavusiems projekte, bus išduotos Tauragės pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centro metodinės veiklos pažymos (išsiųsta  el. paštu).   

15. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos 

„Pušelė“ padėkos raštais.  

 

 

 

SUDERINTA IR PATVIRTINTA 
Tauragės Pagalbos mokytojui 

ir mokiniui centro direktorės 

2021 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-31 
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1 priedas 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  

PROJEKTO „PROFESIJŲ ŠALYJE“ 

  

DALYVIO ANKETA 

  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, 

el. p. adresas 

 

 

Dalyvavusios grupės 

pavadinimas, vaikų amžius 

 

 

Organizuotos veiklos 

pavadinimas ir trumpas 

aprašymas (2–4 sakiniai) 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė,  

el. p. adresas 

 

 

 


