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RESPUBLIKINIO/TARPTAUTINIO  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 

SOCIALINIO - KŪRYBINIO PROJEKTO   

 „GYVENIMO KELIAS  - KNYGOS PUSLAPIUOSE“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio/tarptautinio bendrojo lavinimo mokyklų mokinių socialinio - kūrybinio projekto  

„Gyvenimo kelias – knygos puslapiuose “ (toliau - Projektas), nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Projekto idėjos autoriai Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 5 klasės mokinė 

Gabija Samuilytė ir III g klasės mokinys Leonardas Orlakas. 

3. Projekto idėją atspindi šios mintys: ,,Knyga – nedidelis įrankis, pažadinantis mūsų sugebėjimą 

mąstyti; tai minties variklis, išjudinantis protą“. (E. Fagė) ,,Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo 

taurių knygų puslapiuose“ (Juozas Tumas – Vaižgantas). 

,,Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas“. (G. Leibnicas) 

,,Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum 

temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum“. (F. Bekonas) 

4. Projektą organizuoja Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija ir Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba.  

5. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos svetainėje www.uzvenciogimnazija.lt ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

https://kelmespt.lt. 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslas - skatinti mokinius skaityti knygas bei pagaminti skirtuką knygai. 

7. Uždaviniai: 

7.1. formuoti teigiamą mokinių požiūrį į knygų skaitymą.  

7.2. ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus gaminant skirtuką knygai. 

7.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius 

ir kūrybinius įgūdžius. 

III. DALYVIAI 

8. Projekto dalyviai – respublikos ir užsienio bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, mokytojai, 

švietimo pagalbos specialistai. 

IV. ORGANIZAVIMO  TVARKA 

8.    Reikalavimai darbui: 



8.1. Skirtukas gaminamas iš laisvai pasirenkamų priemonių (spalvoto, balto popieriaus, siūlų, kartono 

ir t.t). 

8.2.   Pagamintas skirtukas įdedamas į skaitomą knygą  ir nufotografuojamas. 

8.3. Su redagavimo programėle mokinys ant nuotraukos užrašo mintį, kas jam yra knyga arba 

nurodydamas autorių, užrašo žymaus žmogaus mintį apie knygą (Priedas Nr. 1). 

8.4.   Šriftas pasirenkamas laisvai, tačiau turi būti aiškus, įskaitomas, gerai matomas. 

8.5. Projekte dalyvaujantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai užpildo dalyvio anketą (Priedas 

Nr. 2), parenka nuotrauką (dydis neviršija 5 MB), kurioje matosi tik mokinio sukurtas knygos 

skirtukas įdėtas į knygą su mokinio (arba žymaus žmogaus, nurodant autorystę) užrašyta mintimi, kas 

jam yra knyga ir atsiunčia el. p. dalia.orlakiene@gmail.com  iki 2021 m. kovo 31 d. 

8.6. El. laiško temoje nurodoma Socialiniam – kūrybiniam projektui. 

8.7.  Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa ir viena nuotrauka. 

9.  Dalyvio anketa turi būti surinkta Times New Roman šriftu, 12 dydžiu. 

9.1. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, nuo kovo 15 d. iki kovo 24 d. užpildytą dalyvio 

paraišką (priedas Nr. 2) siunčia el. pašto adresu dalia.orlakiene@gmail.com  

9.2. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/ nuo kovo 15 d. iki kovo 24 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės 

renginių kalendoriaus). 

9.3. Vienas mokytojas gali atsiųsti ne daugiau kaip penkis mokinių darbus. 

10. Projektui atsiųstos nuotraukos bus eksponuojamos Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazijos interneto svetainėje www.uzvenciogimnazija.lt, gimnazijos Facebook paskyroje  ir 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos interneto svetainėje https://kelmespt.lt nuo 2021-04-02  iki 2021-

05-31. 

V. ORGANIZATORIAI 

11. Projekto koordinatorės:  

11.1.  Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia 

Orlakienė, bibliotekos vedėja Laima Norkienė, anglų kalbos mokytoja Ilona Kučinskienė, vokiečių 

kalbos mokytoja Danutė Mickevičienė.  

Kontaktai: Dalia – 867629922, el.p.  dalia.orlakiene@gmail.com  Laima – 869220371, Ilona – 

861539519, el.p. ilona.kucinskiene.@gmail.com , Danutė - midanute@gmail.com  

11.2. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė, el. p. 

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt , tel. nr. 861407407. 

.  

 

                VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.  Projekto organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės veiklos 

pažymos. 
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13. Projekto dalyviams – mokiniams – mokytojų nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti Kelmės 

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos padėkos raštai.  

14. Mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, padėjusiems pasirengti mokiniams dalyvauti 

projekte, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos pažymos. Registracija 

www.semiplius.lt     

15. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių reikalavimų ir projekto 

tematikos, neįtraukiamos į projekto dalyvių sąrašą. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas knygų skirtukų nuotraukas su mokinio (ar žymaus žmogaus 

mintimi, nurodant autorystę) apie knygą,  naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant 

autorines teises.  

17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1 

http://www.semiplius.lt/


 

Priedas Nr. 2 

     DALYVIO ANKETA 

 

Mokinio vardas, 

pavardė 

 

Amžius  

Pedagogo vardas, 

pavardė 

 

Dėstomas dalykas, 

kvalifikacinė kategorija 

 

Pedagogo el. paštas  

Įstaigos pavadinimas, el. 

paštas 

 

Ar Jūs sutinkate su 

visomis Projekto 

nuostatuose 

nurodytomis sąlygomis? 

Įrašykite žodį 

"SUTINKU" 

 

 

 

 

  

 


