
PATVIRTINTA 

Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2023 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V1-4 

 

LIETUVOS MOKINIŲ, KURIEMS TEIKIAMA ŠVIETIMO PAGALBA,  KŪRYBINIŲ 

DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „LAIMĖ TAI....“, SKIRTOS TARPTAUTINEI LAIMĖS 

DIENAI PAMINĖTI, RENGIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Lietuvos mokinių, kuriems teikiama švietimo pagalba, kūrybinių darbų virtualios 

parodos „Laimė tai...“ (toliau – Paroda), rengimo nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus, 

uždavinius, reikalavimus, organizavimo tvarką. 

2. Paroda skirta tarptautinei Laimės dienai, švenčiamai kovo 20-ąją, paminėti.  

 

II SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – skatinti švietimo pagalbą gaunančių pradinių ir pagrindinių klasių mokinių 

saviraišką, kūrybiškumą, empatiją, ugdyti estetinį suvokimą ir meninius gebėjimus, keliančius 

savivertę ir motyvaciją.  

4. Uždaviniai: 

4.1. Sukurti dialogą „Laimė – tai...“ ir jį kūrybingai iliustruoti. 

4.2. Įtvirtinti dialogo rašymo taisykles, dailaus rašto įgūdžius; 

4.3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies mokyklų. 

4.4. Suorganizuoti virtualią mokinių kūrybinių darbų Parodą, skirtą tarptautinei 

Laimės dienai paminėti.   

4.5. Skatinti dalintis kūrybinėmis bei organizacinėmis idėjomis.   

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

 

5. Parodos  dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų pradinių ir pagrindinių klasių 

mokiniai, ugdomi pagal pritaikytas/individualizuotas programas ir /ar mokiniai, kuriems teikiama 

švietimo pagalba.  

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Parodos organizatorius – Palangos Šventosios pagrindinė mokykla.  

Vykdytojai: Regina Martišienė –  logopedė, specialioji pedagogė metodininkė ir Vaida 

Žiauberienė – socialinė pedagogė. 

Koordinatorius – Regina Martišienė, Šventosios pagrindinės mokyklos logopedė, 

specialioji pedagogė metodininkė, el. p. regina.martisiene@sventosiospm.lt . 

7. Norintys dalyvauti Parodoje šalies mokytojai/švietimo pagalbos specialistai (toliau 

– Pedagogai), dirbantys su mokiniais, kuriems teikiama švietimo pagalba,  užsiregistruoja svetainėje 

www.semiplius.lt (Paroda bus įtraukta į kovo mėnesių renginių planą). 

8. Pedagogai Parodos dalyvių kūrybinius darbus atsiunčia elektroniniu paštu  

edukprojektai@gmail.com iki 2023 m. kovo 14 d.  El.laiške turi būti:  

mailto:regina.martisiene@sventosiospm.lt
http://www.semiplius.lt/
mailto:edukprojektai@gmail.com


8.1. mokinio atlikto kūrybinio darbo nuotrauka (kokybiškos raiškos JPG formatu); 

8.2. el. laiško temoje nurodytas ugdymo įstaigos pavadinimas, Pedagogo vardas, 

pavardė. 

9. Pedagogas užpildo dalyvio anketą https://forms.gle/zKUeJbskRZGomgS77. 

10. Virtuali Paroda bus eksponuojama Šventosios pagrindinės mokyklos ir Palangos 

Švietimo pagalbos tarnybos svetainėse. 

11. Parodos pateiktis bus išsiųsta kūrybinius darbus pristačiusiems Pedagogams 

elektroniniu paštu.  

12.  Parodą Pedagogai galės viešinti savo ugdymo įstaigų svetainėse. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAM DARBUI 

 

13. Parodai pateikiamas mokinio parengtas kūrybinis darbas – iliustruotas dialogas 

„Laimė – tai...“ (toliau – Kūrybinis darbas), kuris gali būti parašytas laisva forma arba atliktas, 

naudojantis pateiktomis formomis (1 priedas). 

14. Mokinio Kūrybiniame darbe gali būti panaudoti tokie klausimai:  

- Kuo Tu vardu? Kiek Tau metų? 

- Kas yra laimė?  

- Ar Tu esi laimingas? 

- Kaip atpažinti laimingą žmogų? 

- Kokius laimingus žmones šiandien sutikai? Kodėl jie laimingi? 

- Kaip manai, kas yra laimingiausias žmogus pasaulyje? Kodėl? 

- Ar Tavo draugas yra laimingas? 

- Kaip gali suteikti laimės draugui? 

- Kas Tau suteikia laimės? 

15. Klausimus pagal vaiko gebėjimus atrenka/pritaiko Pedagogas.  

16. Mokinių, ugdomų pagal individualizuotas programas, atsakymus gali užrašyti 

Pedagogas, inicijuojantis dalyvavimą Parodoje.  

17. Pedagogui pateikus mokinio Kūrybinio darbo nuotrauką, jos autorius tampa 

Parodos dalyviu ir sutinka, kad Parodai pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų 

naudojamos Parodos sklaidos tikslais. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visi Parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais (forma bus atsiųsta el. paštu).  

19. Pedagogams, parengusiems mokinius, bus atsiųsta Palangos Švietimo pagalbos 

tarnybos metodinės veiklos pažyma. 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/zKUeJbskRZGomgS77
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