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RESPUBLIKINIO PATYRIMINIO RENGINIO „GENIUKŲ KALVĖ“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. „Geniukų kalvė“ respublikinis patyriminis renginys ( toliau – Renginys) skirtas supažindinti 
mokinius su profesijomis. 

2. Respublikinį patyriminį renginį „Geniukų kalvė“ organizuoja Vilniaus Verkių mokykla- 
daugiafunkcis centras. 

3. Renginio nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, Renginio organizavimo, darbų 
pateikimo bei apdovanojimo tvarką. 

4. Renginio nuostatai skelbiami Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro internetinėje 
svetainėje http://www.verkiumokykla.lt/  

5. Visos Renginio kūrybinių darbų nuotraukos bus patalpintos Vilniaus Verkių mokyklos – 

daugiafunkcio centro internetinėje svetainėje http://www.verkiumokykla.lt/ ir socialiniame tinkle 

Facebook https://www.facebook.com/verkiumokykla .  

6. Renginio iniciatorė ir koordinatorė: Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro socialinė 
pedagogė Greta Sinkevičienė ir Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai.  

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

7. Renginio tikslas – supažindinti mokinius su profesijų įvairove. 

8. Uždaviniai:  

8.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas. 

8.2. Mokyti mokinius pažinti savo polinkius, gebėjimus bei taikyti juos praktinėje veikloje. 

8.3. Žadinti  mokinių vaizduotę ir kūrybines galias. 

8.4. Skatinti mokinius ieškoti naujų originalių meninės raiškos idėjų, modeliuojant ir imituojant 
situacijas apie profesijas. 

8.5. Stiprinti ugdymo įstaigų, dirbančių su specialiųjų poreikių vaikais, bendradarbiavimą. 

 

III. DALYVIAI 

9.Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų pedagogai. 
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IV. RESPUBLIKINIO RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

10. Renginio pradžia - 2020 m. spalio 9 d, pabaiga - 2020 m. lapkričio 9 d. Renginys 
organizuojamas nuotoliniu būdu. 

 

V. REIKALAVIMAI DARBŲ PATEIKIMUI IR APDOVANOJIMAI 

 

11. Renginio „Geniukų kalvė“ dalyviai pristato darbą apie pasirinktą profesiją.  

12. Pateikiami  darbai turi atitikti Renginio temą .  

13. Galimas atliktų darbų formatas: stendas apie profesijas, nuotraukos JPG formato, nufilmuota 

medžiaga apie pasirinktą profesiją (iki 3 min), interviu ir pan. 

14.Darbą su užpildyta  dalyvio anketa (Priedas Nr. 1) siųsti iki 2020 m. lapkričio 9 d. el. paštu 
ingrida.stungiene@verkiumokykla.lt.  

15. Renginyje dalyvavę ugdymo įstaigų mokiniai apdovanojami prizais, o pedagogai padėkos 

raštais.   

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Renginyje pateikti darbai eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

17. Atliktų darbų autoriai neprieštarauja, kad jų darbai būtų eksponuojami elektroninėje erdvėje. 

18. Atliktų darbų autorių pedagogai prisiima atsakomybę už darbų viešinimą.  

19. Papildoma informacija el. paštu greta.sinkeviciene@verkiumokykla.lt , tel. Nr. 8 673 80681. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

Patyriminio Renginio  „Geniukų kalvė“ dalyvio anketa 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas  

Renginyje dalyvaujančio ugdymo įstaigos 

pedagogo vardas, pavardė, el. paštas 

 

Renginyje dalyvaujanti klasė, mokinių amžius  

Kokią profesiją vaizduojate ?  

 

 

 

 

 

 

 


