PATVIRTINTA
Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
direktorės 2021 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. V-222
RESPUBLIKINIO VIRTUALAUS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
TURINČIŲ ASMENŲ KŪRYBINIŲ (VAIZDO) DARBŲ PROJEKTO-PARODOS
„MANO KALĖDOS - LANGE“ NUOSTATAI

PIRMAS SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo)

darbų projektas-paroda „Mano Kalėdos - lange“ (toliau – Projektas) skirtas Šv. Kalėdų šventei
paminėti.
2.

Projekto

nuostatai reglamentuoja

Projekto

organizavimo tikslą,

uždavinius, tvarką,

organizavimo sąlygas.
3.

Projekto nuostatai skelbiami Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla)

internetinėje svetainėje www.stvm.lt.

ANTRAS SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Tikslas. Skatinti kurti savitus meno kūrinius – karpinius, išsaugojant ir puoselėjant karpymo iš
popieriaus tradicijas.
Uždaviniai:


sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų (toliau – SUP) ugdymo
įstaigų narių bendradarbiavimui, lietuvių tradicinių amatų – karpinių propagavimui;



suteikti galimybę eksperimentuoti, derinant tradicines ir šiuolaikines karpinių meno
tradicijas;



ugdyti dalyvių kūrybinį aktyvumą, išradingumą, estetinį suvokimą;



puoselėti meninę kompetenciją, prisimenant lietuvių papročius ir tradicijas.
TREČIAS SKYRIUS
PROJEKTO DALYVIAI

4.

Projekte dalyvauti kviečiami šalies bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų SUP asmenys,

kartu su savo mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, tėveliais.

KETVIRTAS SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
5.

Projektą inicijuoja ir organizuoja Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialiojo

ugdymo skyrius (toliau – Mokykla).
6.

Projekto partneriai - Jurbarko švietimo centras.

7.

Atsakingi asmenys: skyriaus vedėja Rita Grybienė, mokytoja Edita Jurkšaitienė.

8.

Projektas vyks 2021 m. gruodžio 20 d. – 2022 m. sausio 31 d.

9.

Projekto tema – Karpiniai.

10. Informacija apie projektą teikiama: telefonu +370 614 01958 ir elektroniniu paštu
specugdymas@stvm.lt
11. Projekto darbelių nuotraukos bus skelbiamos nuo 2021 m. gruodžio 22 d. iki 2022 m. sausio
31

d.

mokyklos

internetiniame

puslapyje

http://www.stvm.lt/

ir

Facebook

paskyroje

https://www.facebook.com/groups/1409956419334262/ bei SUP mokinių įtraukiojo saviraiškos
ugdymo

ir

sveikatos

stiprinimo

sklaidos

priemonėje

„Saulės

vaikų

studija“

https://www.facebook.com/Saulesvaikustudija.
12. Projekto dalyviai

iki 2021 m. gruodžio 15 d. turi atsiųsti karpiniais papuošto lango

skaitmenines nuotraukas ir dalyvio registracijos anketas (1 priedas) el. p. specugdymas@stvm.lt.

PENKTAS SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBELIAMS
13. Kalėdinis langas turi būti papuoštas popieriaus karpiniais, derinant tradicines ir šiuolaikines
karpinių meno tradicijas.
14. Papuoštas langas nufotografuojamas. Nuotraukos dešiniajame kampe turi matytis mokyklos
pavadinimas ir autoriaus vardas.
15. Dalyvaujančių skaičius neribojamas.
ŠEŠTAS SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Visiems dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos padėkos, pedagogams – Jurbarko švietimo
centro pažymos apie pedagogų vykdytą veiklą.
17. Virtualiam Projektui pateiktos nuotraukos laikomos organizatorių nuosavybe ir gali būti
viešinamos mokyklos internetiniame puslapyje, socialinėje paskyroje be atskiro dalyvių sutikimo.
18. Dalyvavimas šioje Parodoje reiškia sutikimą su nuostatų sąlygomis.
19. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti Parodos nuostatus iš anksto apie tai informavę
dalyvius.
________________

1 priedas

DALYVIŲ REGISTRACIJOS ANKETA
Eil
Nr.

Miestas,
mokykla

Mokinio/
mokinių grupės
vardai

Klasė

Mokytojo, švietimo pagalbos specialisto vardas
(didžiosiomis raidėmis), turima kvalifikacinė
kategorija, kontaktai (telefono Nr., el. paštas).

