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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO  

ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO PROJEKTO – AKCIJOS 

 „Šnabždančio knygos lapo kelionė“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio švietimo įstaigų projekto - akcijos „Šnabždančio knygos lapo kelionė“ (toliau – 

akcija), skirtos Tarptautiniam bibliotekų mėnesiui  minėti. Organizatorius – Širvintų r. Gelvonų 

gimnazijos biblioteka – Šviesos g.7, Gelvonų mstl., Širvintų r. , LT- 19121, tel. (8 – 382) 42138, 

gelvonumokykla@gmail.com. 

2. Respublikinė akcija „Šnabždančio knygos lapo kelionė“ skirta išlaisvinti vaizduotę, pasidalinti 

sėkmingomis akimirkomis, įprasminti knygų svarbą žmogaus gyvenime. Kūrybinėmis idėjomis ir 

veiklomis įtraukiant ikimokyklinių, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir švietimo įstaigų 

bendruomenes.  

3. Šie nuostatai reglamentuoja akcijos tikslus, uždavinius, dalyvius, laiką, vietą ir akcijos organizavimo 

tvarką. 

 

II. AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Akcijos tikslas – saugoti ir stiprinti vaiko emocinį intelektą, formuojant teigiamas nuostatas apie 

kūrybinius sumanymus įtraukiajame  ugdyme. 

5. Akcijos uždaviniai:  

5.1. Aktyvinti bei plėtoti iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją, paremtą patirčių bei vidinių 

pojūčių gebėjimais. 

5.2. Atskleisti vaikų individualius kūrybinius gebėjimus 

5.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, socialinių 

partnerių, siekiant plėtoti emocinės sveikatos stiprinimo, pasitikėjimo savimi, kūrybinių galių 

plėtojimą. 

 

III. DALYVIAI 

6. Akcijoje kviečiami dalyvauti  Lietuvos Respublikos ikimokyklinių, priešmokyklinio, pradinio 

ugdymo ir švietimo pagalbos ugdymą vykdančių mokyklų bendruomenių nariai (ugdytiniai, tėvai, 

mokytojai, socialiniai partneriai). Dalyvių skaičius iš vienos institucijos neribojamas. 



IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7.  Akciją organizuoja Širvintų r. Gelvonų gimnazijos biblioteka – Šviesos g.7, Gelvonų mstl., Širvintų 

r. , LT- 19121, tel. (8 – 382) 42138, gelvonumokykla@gmail.com. 

Koordinatorė –Anfija Bartkevičienė, socialinė pedagogė. Organizatorė – Jolita Baguckaitė , 

gimnazijos bibliotekininkė. 

8. Projektas - akcija „Šnabždančio knygos lapo kelionė“ organizuojama nuo 2021 m. spalio 18 iki 

lapkričio 30 d.  

9. Veiklas planuoja  ugdymo įstaiga, bendruomenė : pokalbiai apie perskaitytas knygas ( grupiniai 

darbai plakate, popietės bibliotekoje ir kt.), edukaciniai užsiėmimai su vaikais piešiant, 

komponuojant knygų skirtukus, įvairių kūrybinių darbelių gamyba panaudojant pasirinktas 

priemones ir medžiagas kuriant pasirinktos (autoriaus) knygos viršelį, autoriniai darbai atvirutė –

pasveikinimas mylimam rašytojui, lango puošyba ,pasirenkant knygų herojus ir pan., darbeliai iš 

senų knygų lapų, fotografijos pasinaudojus IKT įprasminant knygą ir kiti darbeliai, nuotraukos apie 

knygų stebuklingą šnabždėjimą. 

10. Projekto-akcijos dalyvių darbeliai bus talpinami į Širvintų r. Gelvonų gimnazijos   facebook 

paskyros grupėje, mokyklos tinklapyje  http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt/.  Nuo 2021 m. spalio 18 

d. iki lapkričio 30 d. dalinsimės jūsų nuotraukomis interaktyvioje parodoje. 

11. Atsiųsdami  nuotrauką(-as)    būtinai  nurodykite ugdymo įstaigos  pavadinimą, miestą, mokytojo 

vardą, pavardę, ugdytinio vardą, pavardę, amžių arba grupės pavadinimą. 

12. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte nuo spalio 18 d. iki spalio 22 d.  užpildytą dalyvio 

paraišką  (1 priedas) siunčia adresu jolita.baguckaite1@gmail.com 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

13. Virtuali nuotraukų paroda bus eksponuojama socialinių partnerių paskyrose. 

14. Mokytojams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje bus išduodami Širvintų meno 

mokyklos ( neformaliojo centro ) dalyvio pažymos. 

15. Dalyvių pažymas bei padėkas atsiųsime nurodytu  priede adresu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt/


1 priedas 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO  

ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO PROJEKTO – AKCIJOS 

 „Šnabždančio knygos lapo kelionė“ 

 

 

                                                                DALYVIO PARAIŠKA 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Dalyvio elektroninio pašto adresas 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė 

 

 

Darbo trumpa anotacija ( iki 5 

sakinių) 

 

 

 
 

 

 


