
                                                                           PATVIRTINTA 

                                          Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos                                       

                                                                    direktoriaus įsakymu 2022 m. sausio 31 d. Nr. V- 40    

                                                              

 

 

RESPUBLIKINIO/TARPTAUTINIO  BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ 

SOCIALINIO - KŪRYBINIO PROJEKTO   

 „AŠ ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

„Aš žmogus tarp žmonių“ (toliau - Projektas), nuostatai reglamentuoja projekto tikslus ir 

uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Projekto idėjos autorė Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė 

pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė. 

3. Projekto idėją atspindi šios mintys: ,,Yra tik viena vertybė – tai žmogaus ryšys su žmogumi“  

(A. de Sent Egziuperi).  

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 https://uzvenciogimnazija.site/ ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

svetainėje https://kelmespt.lt  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – skatinti mokinius išsakyti savo mintis apie bendravimą, tarpusavio santykius 

namuose, mokykloje, socialiniuose tinkluose  bei sukurti piešinį atskleidžiantį tarpusavio santykių, 

bendravimo svarbą. 

7. Uždaviniai: 

7.1. Ugdyti mokinio socialines ir asmenines ir dalykines kompetencijas.  

7.2. Skatinti pozityvius mokinių tarpusavio santykius. 

7.3. Ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

7.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ir užsienio ugdymo įstaigų, ugdant mokinių socialinius 

ir kūrybinius įgūdžius. 

III. DALYVIAI 

 

https://uzvenciogimnazija.site/
https://kelmespt.lt/


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

švietimo pagalbos specialistai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO  TVARKA 

 

9.    Reikalavimai darbui: 

 9.1. Piešinys kuriamas A4 formato lape. Priemonės pasirenkamos laisvai: liejimas akvarele, 

tapymas guašu, spalvotais pieštukais ir kt. 

 9.2. Piešinys nufotografuojamas. 

 9.3. Su redagavimo programėle mokinys ant nuotraukos užrašo mintį, kas jam yra bendravimas, 

tarpusavio santykiai, ką reiškia laikas praleistas kartu šeimoje, mokykloje su draugais, socialiniuose 

tinkluose (Priedas Nr. 1). 

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

9.5. Projekte dalyvaujantys mokytojai, švietimo pagalbos specialistai užpildo dalyvio anketą 

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

piešinys su mokinio užrašyta mintimi, kas jam yra bendravimas, tarpusavio santykiai, ką reiškia 

laikas praleistas kartu šeimoje, mokykloje su draugais, socialiniuose tinkluose ir atsiunčia el. p. 

dalia.orlakiene@gmail.com,  nijole.part@gmailcom, dianastrel@gmail.com iki 2022 m. kovo 

25 d. 

 9.6. El. laiško temoje nurodoma:  Socialiniam – kūrybiniam projektui. 

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

 9.8. Mokinio piešinys išsaugomas JPEG formatu nurodant mokinio vardą, pavardę ir klasę.   

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

10.1. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, nuo kovo 14 d. iki kovo 25 d. užpildytą 

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

10.2. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje https://semiplius.lt/ iki kovo 25 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės rajono savivaldybės 

renginių kalendoriaus). 

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

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

gimnazijos interneto svetainėje https://uzvenciogimnazija.site/ ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

interneto svetainėje https://kelmespt.lt  nuo 2022-04-04  iki 2022-05-31. 

 

V. ORGANIZATORIAI 

 

12. Projekto koordinatorės:  
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 12.1.  Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė 

Dalia Orlakienė, socialinė pedagogė Diana Strelkauskienė, dorinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Nijolė Partauskienė.  

  Kontaktai: Dalia – tel. nr.  867629922, el.p.  dalia.orlakiene@gmail.com,  Nijolė – tel. nr. 

860667958, el.p. nijole.part@gmail.com, Diana – tel.nr. 868238547, el.p. 

dianastrel@gmail.com, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita 

Dzvankauskienė, el. p. edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt , tel. nr. 861407407. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13.  Projekto organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

veiklos pažymos. 

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

rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos padėkos raštai.  

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

projekte, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos pažymos. Registracija 

www.semiplius.lt.    

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

projekto tematikos, neįtraukiamos į projekto dalyvių sąrašą. 

17. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas piešinių nuotraukas su mokinio mintimi apie bendravimą, 

tarpusavio santykius,  naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.  

18. Projekto organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

19. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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Priedas Nr. 1 

 

  



 

Priedas Nr. 2 

     DALYVIO ANKETA 

 

Mokinio (autoriaus) 

vardas, pavardė 

 (SPAUSDINTINĖMIS 

RAIDĖMIS) 

 

Klasė, amžius  

Ruošusio mokytojo 

vardas, pavardė 

(SPAUSDINTINĖMIS 

RAIDĖMIS) 

 

Dėstomas dalykas, 

kvalifikacinė kategorija 

 

Pedagogo el. paštas  

Įstaigos pavadinimas, el. 

paštas 

 

Ar Jūs sutinkate su 

visomis Projekto 

nuostatuose 

nurodytomis sąlygomis? 

Įrašykite žodį 

"SUTINKU" 

 

 

 

 

 


