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TELŠIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ 

METODINIO BŪRELIO PROJEKTAS-INICIATYVA „SVEIKINIMAS LIETUVAI“ 

NUOSTATAI  

 

                                                  I SKYRIUS 

                                                      BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio projekto-

iniciatyvos „Sveikinimas Lietuvai“ nuostatai reglamentuoja jo tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, 

vykdymo laiką, dalyvius, vykdymo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatorius – Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinio  

būrelio taryba. Iniciatorės ir koordinatorės – metodinio būrelio pirmininkė J. Nagienė (l/d „Eglutė“) ir 

metodinio būrelio tarybos narės S. Skrodenienė, S. Seiliuvienė, L. Švaravičienė (l/d „Žemaitukas“).  

Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumo, tautiškumo, savęs, kaip 

Lietuvos piliečio suvokimo ugdymui. Virtualus sveikinimas skirtas Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės 

atkūrimo dienai ir Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Vasario16-oji ir 

Kovo 11-oji Lietuvos valstybei šios datos yra svarbios. Minint Lietuvai šias svarbias datas, norima sutelkti 

visas rajono ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas bendram ir vieningam paminėjimui – virtualiam 

sveikinimui.  

 

         II SKYRIUS 

                                                                  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslai: 

3.1 skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus pažinti aplinkinį pasaulį, stiprinti tautinio              

tapatumo, bendrumo jausmą, ugdyti pilietiškumą; 

3.2  plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą.  

4. Uždaviniai: 

4.1. parengti Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, ugdytinių ir jų 

tėvelių  virtualų sveikinimą, skirtą Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dienų paminėjimui; 

4.2. skatinti vaikus veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais tarp ikimokyklinio ugdymo              

įstaigų, kartu plėtojant vaikų emocinę, socialinę, kultūrinę, meninę patirtį; 

4.3. suteikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogams galimybę tobulinti profesines    

kompetencijas bei pasidalinti profesine patirtimi. 

 

                                                                    III SKYRIUS 

                                                    DALYVIAI 

 

5. Telšių rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojai, ugdytiniai, jų tėveliai. 



 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PROJEKTO DARBŲ PATEIKIMUI 

 

6. Projekto dalyviai paruošia virtualų sveikinimą Lietuvai. Viena įstaigos grupė gali pateikti vieną 

sveikinimą. 

7. Kūrybiniai sveikinimai gali būti atlikti įvairiais būdais: piešiniu, sveikinimo žodžiu, muzikiniu 

sveikinimu, skaitmeniniu atviruku, vaizdo sveikinimu, trumpu sveikinimu, šūkiu ir pan. 

8. Sukurtą virtualų sveikinimą su aprašymu (įstaigos pavadinimas, grupės pavadinimas, vaikų amžius, 

pedagogai) pedagogai-projekto dalyviai pasidalina socialiniame tinkle Facebook paskyroje projektui 

sukurtoje grupėje „Sveikinimas Lietuvai“. 

 

V SKYRIUS 

   PROJEKTO VYKDYMAS 

9. Projektas vykdomas 2021 m. vasario – kovo mėnesiais. 

10. Registracija į projektą vyksta iki 2021 m. vasario 15 d. užpildant registracijos formą: 

https://forms.gle/1Upj1VoeCw6vDZ5V6. 

11. Mokytojai, atsiuntę užpildytą registracijos formą, bus pakviesti prisijungti prie projektui sukurtos 

socialinio tinklo Facebook paskyros grupės „Sveikinimas Lietuvai“. Vaizdo įrašą į šią grupę įkelia patys  

mokytojai. 

12. Sukurtą sveikinimą į socialinio tinklo Facebook paskyros grupę „Sveikinimas Lietuvai“ įkelti iki 2021 

m. kovo 11 d. 

13. Mokytojai-projekto dalyviai sukurtus virtualius sveikinimus panaudoja pokalbiams grupėse su 

ugdytiniais apie Lietuvos valstybines šventes ir jų reikšmę mūsų tautinei savimonei. Esant karantinui tai 

atlieka virtualioje aplinkoje su vaikais ir jų tėvais naudodami internetinius įrankius.  

14. Kontaktai pasiteirauti: 

Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jurgita      

Nagienė, tel.: 8 618 86 742 (jurgita.nagiene@gmail.com). 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Visi projekto dalyviai gaus organizatorių elektronines padėkas. Padėkos bus išsiųstos el. paštu. 

16. 2021 m. kovo 12 d. vyks Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio 

būrelio gerosios patirties užsiėmimas, skirtas šio projekto refleksijai. Projekto dalyviai, paruošę 

pranešimą ir pasidaliję gerąja patirtimi, gaus Telšių švietimo centro pažymas. 

17. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas, vaizdo medžiagą internetinėje ir viešoje erdvėse atsako pats 

siuntėjas. 
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