
RESPUBLIKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ 

EDUKACINIO PROJEKTO ,,SVEČIUOSE PASAKA“ 

NUOSTATAI 
 

Vis labiau įsigalint informacinėms technologijoms, aktualu paskatinti mokinius domėtis 

knygomis. Tai padaryti galime pasitelkdami kūrybiškumą, sužadindami smalsumą ir įtraukdami vaiką 

į perskaityto kūrinėlio improvizavimą pasitelkiant teatrines lėles. Smagu, kai pačių pagamintos lėlės 

kalba, juda, išgyvena įvairias emocijas. Lėlių kūrimas ir kūrinėlių improvizavimas lavina vaikų 

vaizduotę, atmintį, mąstymą, meninius gebėjimus, supažindina su daugybe pasakų, prisideda prie 

komunikabilumo, bendruomeniškumo ugdymo, lavina ugdytinių motoriką. Kūrybos procesas 

išlaisvina vaizduotę ir atrakina vaikų emocijas.  
 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Respublikinio švietimo įstaigų projekto ,,Svečiuose pasaka“ (toliau vadinama 

projektas) nuostatai reglamentuoja projekto aktualumą, tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

dalyvavimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Mokyklos 

g. 3, Dabikinės kaimas, LT–85365 Akmenės seniūnija, Akmenės rajono savivaldybė, el. paštas: 

mokykla@zubovomokykla.lt , Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, Pakalnės g. 6A, 76293 

Šiauliai, el. paštas: sv.centras@siauliai.lt  

3. Projekto nuostatai skelbiami mokyklos tinklapyje:  https://zubovomokykla.lt 

 

 

II SKYRIUS 

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

  4. Tikslas – atskleisti pasakos svarbą visapusiškam mokinių ugdymui ir skatinti mokinių 

kūrybines galias gaminant teatrines lėles. 

   5. Uždaviniai:  

   5.1. formuoti praktinius kūrybinės veiklos įgūdžius, mokyti komandinio darbo kuriant 

lėles;  

5.2. plėtoti vaiko žodyną, mokyti teksto suvokimo ir rišlios kalbos; 

5.3. lavinti atmintį, vaizduotę, meninius gebėjimus improvizuojant su lėlėmis 

pasirinktus  kūrinius; 

5.4. skatinti tvarumą, kuriant lėles iš antrinių žaliavų; 

5.5. skleisti gerąją patirtį, skatinti kūrybinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šalies 

mokyklų. 
 

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI 
 

6.  Projekte kviečiami dalyvauti šalies švietimo įstaigų pradinių klasių ir specialiųjų 

mokyklų pradinių, lavinamųjų, socialinių įgūdžių klasių mokiniai, pedagogai, pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių auklėtojai.  
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IV SKYRIUS 

 PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 
 

7. Edukacinio projekto trukmė – 2022 m. kovo 21 d. – balandžio 15 d. 

8. Projektą koordinuoja Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos švietimo 

padalinio vadovė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), laikinai einanti direktoriaus pareigas Jūratė 

Triaušienė. 

9. Projekto organizacinė grupė: specialiųjų poreikių mokinių mokytojos metodininkės 

Aušra Donėlienė, Lijana Kašėtienė, Lidija Mašanauskienė. 

10. Teatro lėlės gali būti kuriamos iš įvairių medžiagų (popieriaus, siūlų, audinių, 

medžio, antrinių žaliavų ir kt.), dekoruojamos ant šaukštų, maunamos ant rankų, pirštų, valdomos 

virvelėmis ar pagaliukais.  

11. Įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, iki 2022 m. balandžio 8 d. pateikia užpildytą 

dalyvio anketą (priedas Nr. 1) el. paštu: l.kasetienes@gmail.com.  

12.  Pagamintų lėlių nuotraukas ir lėlės - personažo kortelę (priedas Nr. 2) siųskite iki 

2022 m. balandžio 8 d. parodai ,,Svečiuose pasaka“ el. paštu: l.kasetienes@gmail.com. 

Kontaktiniai asmenys informacijai: tel.: Aušra: +37061581284; Lidija: +37068737883. 

13. Dalyvių (pedagogų) registracija vykdoma adresu https://www.semiplius.lt/ į 2022 

m. balandžio 8 d. renginį. Mokytojams, parengusiems mokinį, bus išduodami Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

14. Dalyvio (pedagogo) mokestis - 2 Eur. Prašytume mokėjimus už Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo centro paslaugas mokėti bankiniu pavedimu. Juridiniai ir fiziniai klientai (iš 

asmeninių lėšų ): LT7373000100872553055 AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000. 

Biudžetinės įstaigos : LT687300010086976113 AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000. 

15. Dalyvių darbų paroda ,,Svečiuose pasaka“ bus eksponuojama mokyklos facebook 

puslapyje: https://lt-lt.facebook.com/www.zubovomokykla.lt/.  Nuotraukų filmukas bus įkeltas į 

mokyklos youtube kanalą: https://www.youtube.com/channel/UCxjTlcQ7cvOOZUqxwRI-q1g nuo 

2022 m. balandžio 15 dienos. 

 

 

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Projekto dalyviams bus parengtos Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos švietimo padalinio vadovės (direktoriaus pavaduotojos ugdymui), laikinai einančios 

direktoriaus pareigas padėkos ir pažymos apie dalyvavimą projekte. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę projekto medžiagą naudoti ir publikuoti neatlygintinai. 

 

_______________________________ 
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1 priedas 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

 

Pareigybė ir kvalifikacija 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas 

 

 

 

Dalyvio el. paštas ir telefono nr. 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas  

LĖLĖS – PERSONAŽO KORTELĖ 

 

 

Pasakos pavadinimas 

 

 

 

  Lėlės autorius (klasė, amžius) 

 

 

 

Lėlės – personažai 

 

 

 

 Naudotos medžiagos 

                          

 

 


