
 

 

 

 

 

VASAROS PROJEKTO PARAIŠKA 

2018 m. BIRŽELIS  

 

 

 

 

1. Projekto pavadinimas: PIRMAS KARTAS - ir jis ekstremalus. 

 

2.  Projekto trukmė: 2018/06/01-2018/06/30 

 

3. Atsakingi darbuotojai (komanda): Irma Morkuckienė, Julija Lukšytė 

 

4. Projekto dalyviai (jaunuoliai): 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Grupė 

1. Milda, Marija ŠIPELYTĖ 9 

2. Gintarė NAKROŠYTĖ 9 

3. Ignas KERBEDIS 9 

4. Mindaugas KUNDAVIČIUS 9 

5. Adolis RIBOKAS 9 

6. Laurynas APUTIS 9 

7. Martynas LAUČYS 9 
 

*Jaunuoliai, priklausomai nuo galimybių, dalyvauja keliuose vasaros projektuose. 

 

5. Projekto aprašymas: 

 

5.1. Projekto tikslai: Supažindinti su įvairiomis transporto priemonėmis ir įtraukiant tėvus 

jas išbandyti, bei prisiminti saugaus eismo taisykles. 

 

 

 Ne visi 9 grupės jaunuoliai yra važiavę autobusu į tolimesnę kelionę, traukiniu, buvę 

arti motociklo, laivo. Todėl mūsų pagrindinė projekto idėja - kuo daugiau naudotis viešuoju 

transportu, juo keliauti ir taip pasiekti norimus tikslus. 

Nėra visos transporto priemonės ir visi lankytini objektai pritaikyti sunkią negalią 

turinčiam žmogui, ypač sėdinčiam vežimėlyje, todėl į projektą įtraukti jaunuolių tėvai, kurie 

pagelbės tam tikrose situacijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.  Projekto veikla. 

 

Data Savaitės tema 

                        Birželis 

22 savaitė 

(Birželio 1 d.) 

Projekto pristatymas.  

Paspirtukai, dviračiai. 

Kūrybinis užsiėmimas. 

 

23 savaitė 

(Birželio 4-8 d.) 

Autobusai. Motociklai 

Išvyka į Vaivadus. Susipažinimas su įvairiais motociklais.  

Piknikas ir fotosesija su motociklais ir motociklininko apranga. 

Kūrybinis užsiėmimas. 

 

24 savaitė 

(Birželio 11-15 d.) 

Traukiniai.  

Kelionė traukiniu į Šiaulius: Dviračių muziejus, Geležinkelio 

muziejus. 

Kūrybinis užsiėmimas. 

 

25 savaitė 

(Birželio 18-22 d.) 

Laivai, keltai, valtys. 

Filmas. 

19d. Išvyka laivu. 

Kūrybinis užsiėmimas. 

 

26 savaitė 

(Birželio 25-29 d.) 

Automobiliai.  
Išvyka į Kauną (arba Šeduvą): Istorinės technikos muziejus. 

Filmas. 

Kūrybinis užsiėmimas. 

Projekto filmuko kūryba.  

Projekto pristatymas JDC bendruomenei. 

 

 

5.3.  Poveikis. Kaip įgytos žinios įtakos proto negalios jaunuolio socialinį savarankiškumą. 

 Susipažins su įvairiomis transporto priemonėmis, esant galimybei jas išbandys.  

 Supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis. 

 Įtraukti į projektą šeimos narius, kartu vykti į keliones, dalyvauti. 

 

 

6.  Tęstinumas: 

 

Pasibaigus projektui toliau naudosimės viešuoju transportu, kad pasiektumėm norimus objektus, 

vietas ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir kituose miestuose. 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas:        Irma Morkuckienė              
                                               (vardas, pavardė, parašas) 

 


