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PATVIRTINTA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro  direktoriaus  

2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-191 (1.3) 

 

REGIONINIO KONKURSO „RINKIS PROFESIJĄ 22“, 8-12 KLASIŲ MOKINIAMS 

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

1. Regioninio konkurso „Rinkis profesiją“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Konkurso tikslus, Konkurso organizavimo tvarką, dalyvavimo Konkurse sąlygas. 

2. Konkurso organizatorius – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (Taikos 

pr. 67, LT-94112 Klaipėda) (toliau - Centras).  

3. Konkurso tikslas - Centro programų ir veiklų viešinimas, profesinis informavimas, profesinis 

veiklinimas. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. Supažindinti mokinius su Centro veiklomis, teikiamomis paslaugomis: mokymosi 

galimybėmis, profesijomis, specialybėmis, mokymosi profiliais, tolesnio mokymosi galimybėmis. 

4.2. Suteikti galimybę pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijos ypatumus ir karjeros 

galimybes, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. 

4.3. Skatinti IKT kompetenciją – visumą žinių, gebėjimų ir nuostatų, kurias mokinys įgyja 

ruošdamasis ir dalyvaudamas konkurse. 

5. Konkurso tematika – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras: jo struktūra, 

istorija, galimybė mokytis, mokymo programos, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, profesinis 

mokymas, apgyvendinimas bendrabutyje ir pan. Norint teisingai atsakyti į pateiktus klausimus, dalyvis 

turi būti susipažinęs su Centro internetiniu puslapiu, jo facebook paskyra. 

6. Konkurso pradžia – 2022 m. balandžio 25 d., pabaiga – 2022 m. gegužės 19 d. 

7. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Centro Autodromo prizais.  

8. Informacija apie Konkursą ir Konkurso Nuostatus skelbiama interneto svetainėje 

http://www.gpmc.lt/naujienos/ bei Centro socialinio tinklo facebook paskyrose 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100073536717542, https://www.facebook.com/kgpmc.  

II. KONKURSO DALYVIAI 

9. Konkurse kviečiami dalyvauti visų Vakarų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir suaugusiųjų 

švietimo įstaigų 8–12 (8 progimnazijos, I-IV gimnazijos) klasių mokiniai, klasių komandos. 

http://www.gpmc.lt/naujienos/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073536717542
https://www.facebook.com/kgpmc
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10. Mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, gali registruotis asmeniškai, užpildydami registracijos 

formą: https://forms.gle/oEL7o8bPdJQnFfUq5.  

11. Mokytojai gali viename laiške registruoti visus savo mokinius, norinčius dalyvauti konkurse , 

užpildydami 1 priedą (elektroniniu būdu) ir atsiųsdami elektroniniu paštu 

vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt, laiško tema „Registracija į konkursą“. 

12. Konkurso dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos 

teisės aktais. Registracijos metu surinkti asmens duomenys (mokinio vardas, pavardė, el. paštas, klasė, 

mokykla, mokytojo vardas, pavardė, el. paštas) bus naudojami konkurso organizatorių komunikacijai 

konkurso klausimais. 

13. Dalyviai registruojami iki balandžio 29 d. 15.00 val. el. paštu 

vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt, su nuoroda „Registracija į konkursą“. Pasiteirauti galima tel. 8 633 

43464. 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA, ETAPAI 

14. Kūrybinės užduotys ir užduočių testai pateikiami ir atliekami internetu, internetiniu viktorinų 

įrankiu kahoot ir Centro Gimnazijos skyriaus facebook paskyroje. 

15. Baigiamojo etapo užduočių testas (15 klausimų) vyks Centre (arba nuotoliniu būdu). 

16. Konkursas vyksta penkiais etapais: 

16.1. Pirmas etapas - registracija: mokinių registracija konkursui. Nuo balandžio 25 d. iki 

balandžio 29 d. mokiniai registruojasi asmeniškai, užpildydami registracijos formą arba 

mokytojas registruoja savo mokinius, atsiųsdamas reikalingus duomenis konkursui  (1 

priedas). 

16.2. Antrasis etapas: gegužės 2 – 6 d.: logotipo kūrimas, balsavimas (pasirinktai profesijai).  

konkursinės veiklos aprašymas bus siunčiamas dalyviams ir jų mokytojams į registracijos 

metu nurodytus el.paštus). 

16.3. Trečiasis etapas: gegužės 9 d. - kahoot testas (10 klausimų apie Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinį mokymo centrą). Testo nuoroda bus siunčiamas dalyviams ir jų 

mokytojams į registracijos metu nurodytus el.paštus. 

16.4. Ketvirtasis etapas: gegužės 10 – 13 d.: užduotis Centro gimnazijos skyriaus facebook 

paskyroje (konkursinės veiklos aprašymas bus siunčiamas dalyviams ir jų mokytojams į 

registracijos metu nurodytus el.paštus). 

16.5. Penktasis - baigiamasis etapas: gegužės 19 d. Centre (arba nuotoliniu būdu), užduočių 

atlikimas internetinėje platformoje viktorinoms. 

 

17. Gegužės 16 d. rezultatų paskelbimas. Paskelbiami nugalėtojai (turų rezultatai sumuojasi). Į 

baigiamąjį etapą pateks 20 geriausiai ir aktyviausiai užduotis atlikusių dalyvių.  

https://forms.gle/oEL7o8bPdJQnFfUq5
file:///D:/1_galvanauskas/1_Rinkis%20profesija%202021/vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt
file:///E:/1_galvanauskas/renginiai/konkursas_rinkis%20profesija/2021/vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt
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IV. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS 

18. Konkurso nugalėtoju tampa V(baigiamajame) etape daugiausiai taškų surinkęs dalyvis. 

19. 1 vietos nugalėtojas apdovanojamas Centro Autodromo dovanų kuponu (vertė 60€) - 

vairavimas ant slidžių dangų, paslaugos datą dalyvis renkasi pats. 

20. 2-10 vietų laimėtojai apdovanojami Centro Autodromo paslaugomis (važiavimas 

simuliatoriumi, pavėžėjimas slidžiomis dangomis), prizas įteikiamas tą pačią dieną.  

21. Baigiamojo etapo dalyviai ir jų mokytojai apdovanojami Centro diplomais. 

22. Aktyviausia klasė bus apdovanota specialiu prizu (apsilankymas Autodrome visai klasei , dėl 

apsilankymo datos tarsimės).  

23. Vienas iš mokytojų, kurio mokyklai atstovaus bent 10 mokinių, laimės specialų prizą. 

24. Aktyviausioms mokyklos bus išsiųstos padėkos. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Organizatoriai pasilieka teisę keisti baigiamojo etapo datą. 

26. Konkursą koordinuoja Centro Gimnazijos skyriaus vedėja Palmira Jurgilienė (el.paštas 

palmira.jurgiliene@klaipedosgpmc.lt, tel nr. 8 601 89377 ir informacinių technologijų mokytoja Vaida 

Skliuderienė el.paštas vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt, tel.nr. 8 633 43464.  

__________________________________  

file:///E:/1_galvanauskas/renginiai/konkursas_rinkis%20profesija/2021/vaida.skliuderiene@klaipedosgpmc.lt
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1 priedas 

REGISTRACIJA Į KONKURSĄ „RINKIS PROFESIJĄ“ 

 

 
Mokyklos pavadinimas, adresas 

 
Registruojančio mokytojo vardas, pavardė, el.pašto adresas 

 

Mokinių duomenys konkursui: 

Eil.nr. Vardas, pavardė Elektroninio pašto adresas 
(į šį paštą bus siunčiami prisijungimo duomenys) 

Klasė 

    

    

    

    

    

    

    

 


