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PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ TARPINSTITUCINIO PROJEKTO
„PER EUROPOS ŠALIS“ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kiekviena šalis savita, bet kitokia. Priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpinstitucinio projekto
„Per Europos šalis“ nuostatai (toliau – projektas) reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius,
organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projekto organizatorius – Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Saulės g. 2, LT 26121
Elektrėnai, Lietuva, tel. +37052839660 ; el. paštas: pasaka@elektrenai.lt
3. Projekto nuostatai skelbiami Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ interneto svetainėje
www.elektrenupasaka.lt ir elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.
II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tarpinstitucinis projektas, jungiantis pedagogus ir vaikus – tai kelių žingsnių kelionė:
pedagogai kartu su vaikais pasirenka jiems patinkančią Europos šalį. Siekiant gerinti komunikacijos
kokybę, kuriamas „ZOOM“ vaizdo prisijungimas, per kurį vaikai gali pamatyti vieni kitus, pristatyti
savo pasirinktą Europos šalį. Šiame projekte daug dėmesio skiriama mokymuisi apie skirtingas
kultūras, tradicijas, puoselėjamas pastabumas kitokiai aplinkai, gyvenimo būdui kitaip atrodantiems
žmonėms. Vaikai gali parodyti vieni kitiems, kaip jie žaidžia, kokias dainas dainuoja, kokioje
aplinkoje gyvena, kokį maistą valgo, kokia kalba šneka ir daugybę kitų gyvenimiškų momentų.
4. Tikslas. Pagrindinis projekto tikslas – ne tik pažinti kitus, bet ir susivienyti bendram
kūrybiniam darbui.
5. Uždaviniai:
 atrasti, praktiškai išbandyti ir pasidalinti aktyviaisiais ugdymosi metodais, skatinančiais
vaikų pasiekimus socialinėje, komunikavimo, sveikatos, pažinimo ir meninėje ugdymosi srityse,
 dalyvių prisistatymas, tarpusavio santykių užmezgimas,
 parengti pasirinktos šalies valgių ypatumus ir pristatyti,
 parengti bendrą arba individualų: dainą, šokį, nutapyti piešinį,
 plėtoti pedagogų bendradarbiavimą tarpinstituciniame lygmenyje,
 didinti ugdymosi proceso patrauklumą, kokybę tenkinant vaikų ugdymo (si) poreikius ir
atliepiant tėvų lūkesčius,
 dalintis gerąja darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis.
III. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR DALYVIAI
6. Kviečiami dalyvauti Lietuvos priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės nariai.
7. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.
8. Projekto organizatoriai:
Ala Pupininkienė – Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė (socialinė partnerė);
Jolanta Liepis – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja
metodininkė (narys);

Laima Čarienė – Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja
(narys).
IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ
9. Užpildytas dalyvio anketas (1 priedas) pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d. el. p.
jolantuke@inbox.lt. (Gavus užpildytą dalyvio anketą Jums bus atsiųsta prisijungimo nuoroda į Jūsų
nurodytą el. paštą).
10. Renginys vyks 2022 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Zoom platformoje.
11. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“
mokytoją Jolantą Liepis el. p.: jolantuke@inbox.lt., tel.+370 61417187.
12. Ugdymo įstaigos, dalyvaujančios projekte, yra atsakingos už tėvų sutikimus paveiksluoti,
filmuoti vaikus ir viešinti medžiagą. Sutikimu laikoma atsiųsta dalyvio anketa dalyvauti projekte.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Dalyvavusiems projekte bus parengtos Elektrėnų švietimo paslaugų centro padėkos.
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