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KELMĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

KVIEČIAME PAMINĖTI TARPTAUTINĘ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENĄ! 

 

Neypatingų žmonių nebūna. Kiekvienas esame mozaikos akmenėlis, iš kurių susidėlioja 

visuomenės paveikslas. 

(Žurnalistė ir rašytoja Vanda Ibianska) 

 20 amžiaus pabaigoje pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų 

žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės ir 

sudarytos sąlygos integruotis visuomenėje. 1992 metų pabaigoje Jungtinių Tautų Organizacija 

paskelbė gruodžio 3-iąją Tarptautine neįgaliųjų žmonių diena. Jungtinės Tautos, skatindamos minėti 

šią dieną, siekia atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliuosius, kurie susiduria su didelėmis fizinėmis 

ir psichologinėmis kliūtimis aktyviai ir visavertiškai gyventi. Šią dieną visuomenė supažindinama 

su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti 

galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos. Tai deklaruoja ir 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. 

  Kviečiame respublikos švietimo įstaigas 2021 m. gruodžio 3 d. dalyvauti socialinėje 

akcijoje „Pažink mane!“, skirtoje Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. Akcijos metu 

kviečiame švietimo įstaigose klasių valandėlių, integruotų pamokų ar neformalių veiklų metu su 

mokiniais diskutuoti apie neįgaliųjų asmenų socialines problemas ir galimybes, skatinti 

bendruomenės narių empatiją, dėmesį, pagarbą neįgaliems asmenims.  

  Socialinės akcijos tikslas. Ugdyti švietimo įstaigos bendruomenės empatiją, 

toleranciją, dėmesį neįgaliems asmenims, skatinti jų pažinimą. 
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Socialinės akcijos uždaviniai: 

1. Klasių valandėlių, integruotų pamokų ar neformalių veiklų metu diskutuoti su mokiniais tema 

„Neįgalieji šalia mūsų“. 

2. Pasirinkti vieną iš rekomenduojamų ženklų (1 priedas) ir subūrus švietimo įstaigos asmenų 

grupę, sukurti Flashmob’ą (gyvą ženklą). 

3. Įamžinti Flashmob’o (gyvo ženklo) akimirką bei atsiųsti fotonuotrauką (formatu JPG) el. paštu 

info@kelmespt.lt iki gruodžio 8 d. 

 Socialinės akcijos dalyviai: respublikos 1-12 klasių mokiniai, klasės (dalykų) mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai. Flashmob’o (gyvo ženklo) kūrime gali dalyvauti visa mokyklos bendruomenė, 

mokiniai koncentrais (pvz.: 1- 4 kl., 5 - 10 kl.), pavienės klasės. 

Registracija. Į socialinę akciją „Pažink mane!“ registruojasi organizatorius, subūręs švietimo 

įstaigoje asmenų grupę, norinčią sukurti Flashmob’ą. Būtina registruotis per 

https://www.semiplius.lt/ ir užpildyti atsiųstą registracijos formą (2 priedas) iki 2021 m. gruodžio 2 

d. 17 val. 

Socialinės akcijos apdovanojimai. Organizatorius, subūręs švietimo įstaigoje asmenų, norinčių 

sukurti Flashmob’ą, grupę, gaus Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymą. Švietimo 

įstaigos, įsijungusios į socialinę akciją, gaus Kelmės švietimo pagalbos tarnybos padėkas.  

Socialinės akcijos viešinimas. Atsiųstos Flashmob’o fotonuotraukos bus viešinamos Kelmės 

švietimo pagalbos tarnybos internetiniame puslapyje:  https://kelmespt.lt/ 

Kiekviena įstaiga, registruodama socialinės akcijos dalyvius, patvirtina, kad susipažino su šios 

akcijos organizavimo taisyklėmis, sutinka su asmens duomenų, įskaitant fotografuotą medžiagą, 

panaudojimu socialinės akcijos organizavimo ir viešinimo tikslais. 

Išsamesnę informaciją teikia socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė (tel. 868225805), specialioji 

pedagogė Liuda Bartkuvienė (tel. 860147367). 

Laukiame aktyvaus dalyvavimo socialinėje akcijoje „Pažink mane!“ 

 

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė                          Laura Šumskienė 

 

 

mailto:info@kelmespt.lt
https://www.semiplius.lt/
https://kelmespt.lt/
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1 priedas  

Rekomenduojami ženklai Flashmob’o kūrimui 

 

    Automobilio, kurį vairuoja kurčiasis, skiriamasis ženklas. 

 

  Skiriamasis ženklas, nurodantis automobilių stovėjimo vietą, skirtą tik 

neįgaliesiems. 

 

   Skiriamasis ženklas, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. 

 

  Transporto priemonės, kurią vairuoja neįgalusis, skiriamasis ženklas. 
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2 priedas 

Registracijos forma 

 

Organizatoriaus, subūrusio švietimo įstaigoje asmenų grupę, norinčią 

sukurti Flashmob’ą: 

 

Kiek apytiksliai 

asmenų kurs 

Flashmob’ą? 

Pavardė, vardas, 

pareigos 

Elektroninio pašto 

adresas 

Švietimo įstaigos 

pavadinimas 

 

 

 

   

 

 

 

 


