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Plungės specialiojo ugdymo centro 
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PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS 

 ĮTRAUKIOJO FESTIVALIO - PARODOS „NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Įtraukiojo festivalio - parodos „Nešuosi Lietuvą savo širdyje“ nuostatai reglamentuoja  

įtraukiojo festivalio - parodos tikslą, uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką. 

2. Įtraukusis festivalis  - paroda yra skirtas mokinių  saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų 

ugdymui, plėtoti mokinių ir kolektyvų vadovų akiratį, ugdant asmenybės savitumą ir toleranciją. 

3. Įtraukujį festivalį  - parodą organizuoja Plungės specialiojo ugdymo centras. 

4. Įtraukusis  festivalis - paroda vyks 2023 m. vasario 9 d. 10.00 val. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Įtraukiojo festivalio – parodos tikslas – paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 

puoselėjant meninės raiškos formas, būdus bei atskleisti ugdytinių kūrybinius gebėjimus. 

6. Įtraukiojo festivalio - parodos uždaviniai: 

6.1. Skatinti pedagogus dalintis gerąja patirtimi; 

6.2. Suteikti ugdytiniams džiaugsmą per įvairias meninės veiklos formas; 

6.3. Lavinti ugdytinių gabumus ir meninės veiklos bei saviraiškos gebėjimus; 

6.4. Skatinti ugdytinių gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Įtraukiojo festivalio  - parodos dalyviai: 

7.2. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. 

7.3. Priešmokyklinio, pradinio, bendrojo lavinimo, specialiųjų mokyklų mokiniai bei  

meniniai kolektyvai. 

 

IV SKYRIUS 

DATA IR VIETA 

 

8. Įtraukusis festivalis - paroda “Nešuosi Lietuvą savo širdyje“ vyks 2023 m. vasario 9 d. 

10.00 val.  

 

 V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PARODOS „NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ PATEIKIMUI 

 

9. Kūrinių tema - „Nešuosi Lietuvą savo širdyje“. 



10. Dalyviai parengia grupinius ar individualius kūrinius. 

11. Parodai priimami piešiniai bei kūrybiniai – erdviniai darbeliai. 

12. Piešinių formatas neribojamas. 

13. Kūrybiniai darbai - piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarelė, guašas, spalvotos 

kreidelės, tušas, pastelė, pieštukai ir kt. 

14. Kūrybiniai – erdviniai darbai gali būti atlikti įvairiomis priemonėmis: siūti, megzti, nerti, 

austi, pinti, lipdyti, drožinėti ir kt. 

15. Kiekviena įstaiga gali atsiųsti (ar atvežti) ne daugiau trijų darbų. Darbus siųsti adresu: 

Mendeno g. 4, Plungė iki 2023-02-03. Dalyviai, kurie atvyks į renginį darbus gali atsivežti 

festivalio dieną. 

16. Kūrybinių darbų ir dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštu: gerybiene34@gmail.com 

iki 2023-02-03. 

17. Kūrinių paroda vyks  Plungės specialiojo ugdymo centre 2023-02-09 

18. Pateikdamas kūrybinius darbus bei registracijos anketą, autorius tampa renginio dalyviu 

bei sutinka, kad: 

18.1. Kūriniai bus eksponuojamos be papildomo autoriaus sutikimo; 

         18.2 Kūriniai bus eksponuojami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose bei spaudoje. 

 

VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI FESTIVALIO „NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ 

MENINEI PROGRAMAI 

 

19. Dalyviai parengia meninės raiškos (grupinius ar individualius) pasirodymus iš 

pasirinktų muzikinės raiškos formų – dainą, muzikinę kompoziciją, šokį ir t.t. (pasirodymo trukmė 

iki 5 min.). 

20. Kiekviena įstaiga gali pristatyti ne daugiau kaip 2 pasirodymus. 

21. Meninei programai mokinius paruošęs mokytojas (ai) užpildo anketą (2 priedas) ir 

atsiunčia el. paštu: jurgitaarlauskiene@gmail.com iki 2022-02-03 d. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Parodos ir meninių pasirodymų dalyviai bus apdovanoti Plungės specialiojo ugdymo 

centro direktorės padėkos raštais. 

23. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, parengę dalyvius gaus Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro pažymą. 

24. Detalią informaciją apie festivalį teikia mokytoja – metodininkė Jurgita Arlauskienė, tel. 

861513250; el. paštas: jurgitaarlauskiene@gmail.com.; pradinių klasių mokytoja/ spec. pedagogė - 

Violeta Gerybienė, tel. 868877189, el.paštas: gerybiene34@gmail.com. Pradinių klasių mokytoja/ 

spec. pedagogė – Santa Norbutė tel. 867840021, el.paštas: santanorbute@gmail.com 

25. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti parodos - festivalio nuostatus iš anksto apie 

tai informavę dalyvius. 

 

________________________________________ 
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1 priedas 

 

PARODOS  „NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ 

DAYVIO ANKETA (KŪRYBINIAI DARBAI) 
 

Dalyvio vardas, 

pavardė/ kolektyvo 

pavadinimas 

Ugdymo įstaiga 

 

Darbo 

pavadinimas 

Mokytojas Kontaktiniai 

duomenys 

(tel.nr., 

el.paštas) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Iškilus klausimams rašykite gerybiene34@gmail.com arba skambinkite 868877189. 
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2 priedas 

 FESTIVALIO „NEŠUOSI LIETUVĄ SAVO ŠIRDYJE“ 

DAYVIO ANKETA (KŪRYBINIAI DARBAI) 

 

 
 

Dalyvio vardas, 

pavardė/ kolektyvo 

pavadinimas 

Ugdymo įstaiga 

 

Pasirodymas  Mokytojas Kontaktiniai 

duomenys 

(tel.nr., 

el.paštas) 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Iškilus klausimams rašykite jurgitaarlauskiene@gmail.com arba skambinkite 861513250. 
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