PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. DO-71
RAJONINIO MOKINIŲ/VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ/PROJEKTO ,,KŪRYBOS ŽIEDAI“ APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Rajoninis mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinės
dirbtuvės/projektas ,,Kūrybos žiedai“, (toliau – Kūrybinės dirbtuvės - projektas) yra viena iš
vaikų/mokinių saviraiškos, kūrybiškumo, kalbinės raiškos, bendravimo ugdymo formų.
2. Kūrybines dirbtuves - projektą organizuoja Raseinių rajono Betygalos Maironio
gimnazijos darbo grupė, kuriai vadovauja

logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Reda

Lukoševičienė, tel. +370 600 75 154, el.p. rredalukoseviciene@gmail.com. ir Raseinių rajono
švietimo pagalbos tarnyba.
3. Projekto sąlygos reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką,
dalyvių apdovanojimą.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – ugdyti vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą,
meninę, kalbinę raišką, aktyvinti socializacijos, integracijos procesus inicijuojant bendras kūrybines
ir reflektyvias veiklas.
5. Uždaviniai:
5.1.ugdyti mokinių/vaikų pilietiškumą, draugiškumą, akcentuoti pagarbą kitam žmogui;
5.2. lavinti mokinių/vaikų kūrybiškumą, meninius, kalbinius gebėjimus;
5.3. aktyvinti grupinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
5.4. turtinti mokinių/vaikų žodyną, mokyti apibūdinti, išreikšti jausmus žodžiais.

III. RENGINIO DALYVIAI
6. Kūrybinėse dirbtuvėse/ projekte dalyvauja PUG ir 1–4 klasių vaikai/mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių (ugdymo įstaigų, dalyvaujančių kūrybinėse dirbtuvėse - projekte,
sąrašas priede Nr. 1 ), specialieji pedagogai, logopedai ir/ar mokytojai, ugdantys specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse - projekte, siunčia
informaciją (priedai Nr. 1, Nr. 2) iki balandžio 20 d. el. p.: rredalukoseviciene@gmail.com
8. Kūrybinės dirbtuvės - projektas vyks 2022m. gegužės 17d. 11val. Betygalos Maironio
gimnazijoje, vidiniame kiemelyje, esant nepalankioms oro sąlygoms –gimnazijos vidaus patalpose.
9. Kūrybinėse dirbtuvėse - projekte dalyvauja ikimokyklinės/priešmokyklinės ugdymo
įstaigos, mokyklos atstovai, 1-3 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai/mokiniai.
10. Informaciją apie kūrybines dirbtuves - projektą teikia Betygalos Maironio gimnazijos
logopedė, specialioji pedagogė metodininkė Reda Lukoševičienė, tel. +370 600 75 154,
rredalukoseviciene@gmail.com, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irma Čepienė tel.
+37062880578, vyresnioji mokytoja Lina Liutkienė, tel. +370 614 04 954.
11. Darbų autoriai, atlikdami darbus, tampa kūrybinių dirbtuvių – projekto dalyviais bei
suteikia organizatoriui teisę juos viešinti Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos internetinėje
svetainėje, spaudoje bei kituose tinklaraščiuose.
15. Kūrybinių dirbtuvių – projekto organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti
taisykles, dalyvavimo sąlygas.
V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
11. Kūrybinių dirbtuvių/projekto dalyviai bus apdovanojami Raseinių rajono Betygalos
Maironio gimnazijos diplomais, juos rengę mokytojai - padėkomis .
12. Ugdymo įstaiga, dalyvavusi Kūrybinėse dirbtuvėse - projekte, gaus darbelių
nuotraukų video albumą.
13. Mokytojams, parengusiems vaikus/mokinius kūrybinėms dirbtuvėms-projektui bus
išduodamos Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.
___________________

1 priedas

RAJONINIAME VAIKŲ/MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSEE PROJEKTE ,,EILĖRAŠTIS DRAUGUI“
DALYVAUJANČIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS
2022 m.
Eil.
Nr.

Ugdymo įstaiga

Mokytojo, parengusio mokinius
kūrybinėms dirbtuvėms projektui, vardas, pavardė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
___________________________________

Mokytojo telefono nr.,
el. pašto adresas

2 priedas
RAJONINIAME VAIKŲ/MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,
KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE - PROJEKTE ,,KŪRYBOS ŽIEDAI“ DALYVAUJANČIŲ
VAIKŲ/MOKINIŲ SĄRAŠAS
2022 m.
(Ugdymo įstaigos pavadinimas)

Eil. Nr.

Mokinio/vaiko vardas, pavardė

___________________________________

Klasė

