
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS  ,,RŪTA“ RASA ŽIEMIENĖ DIREKTORĖS 

PAVADUOTOJA UGDYMUI,

RITA STULPINIENĖ, AUKLĖTOJA EKSPERTĖ 

„Meno kalba suprantama visiems.”



Tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių socialinio 

švietimo projektas ,,Pasveikinkim vieni kitus 100-mečio 

proga”. 

TIKSLAS

Pasveikinti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos

valstybes su Nepriklausomybės atkūrimo 100-siomis

metinėmis, rengiant bendras kūrybinių darbų parodas

su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais.



Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams dalyvauti 

projektinėje veikloje, ugdant vaikų  pilietiškumą, tautiškumą,  etnines kultūros 

tradicijas ir vertybes per artimiausios aplinkos pažinimą, atsižvelgiant į  

amžių, gebėjimus ir patirtį.

2.  Ugdyti gebėjimą rišliai komunikuoti gimtąja kalba.

3. Puoselėti kūrybiškumą, veikiant įvairia technika. 

4. Ugdyti bendražmogiškąsias vertybes patiriant dovanojimo, bendrumo 

džiaugsmą. 

5. Skatinti Lietuvos Respublikos ir kaimyninių šalių švietimo įstaigų 

bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo 

kokybės, dalinantis įspūdžiais, patirtimi.. 



Projektinės veiklos įgyvendinimas 

• Pokalbiai su ugdytiniais apie savo šalį: namų, darželio

aplinką, artimiausius kaimynus, gatvę, miestą.

• Informacijos ieškojimas knygose, žemėlapiuose, gaublyje,

susipažinimas su savo ir kaimyninių šalių vėliava, herbu,

himnu.

• Žinių perteikimas įvairia technika kūrybiniuose

darbeliuose.

• Parengimas parodų visų keturių šalių švietimo įstaigose.



Vilniaus lopšelio-darželio ,,Rūta“ dalyviai:

16 ugdytinių, 5- auklėtojos,  2-logopedės, psichologė,  8 tėveliai

Viso: 32 bendruomenės nariai. 

Lietuvos Nepriklausomybės 100-metis švenčiamas 
2018-02-16.



Daugpilio specialiosios ikimokyklinės 
įstaigos Nr. 9 dalyviai:

Vaikų 18, pedagogų 7, logopedės 2, psichologė, 8 
tėveliai.

Viso : 35 bendruomenės nariai.

Latvijos Nepriklausomybės 100-metis švenčiamas 
2018-11-18 .



Varšuvos vaikų darželio Nr 63 dalyviai:

22 vaikai, 3 pedagogai,  10 tėvelių. Viso: 35 
bendruomenės nariai. 

Lenkijos Nepriklausomybės 100-metis švenčiamas  
2018-11-11. 



Talino lopšelio-darželio „Mesipuu“ 
dalyviai 

25 vaikai, 25 tėveliai ir pedagogai. Viso 50 
bendruomenės narių.

Estijos Nepriklausomybės 100-metis švenčiamas 
2018-02-24.













IŠVADOS

• Projektinė veikla, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams, suteikė žinių ir 

patirties apie  Lietuvą ir kitas šalis. 

• Ugdė bendražmogiškąsias vertybes patiriant 

dovanojimo, bendrumo džiaugsmą. 

• Sujungė keturių šalių švietimo įstaigų 

bendruomenes bendrai kūrybinei veiklai. 



Menas – tai vienintelė universali kalba, kurią 

sukūrė žmonija. Ji tokia pati visose kultūrose ir 

religijose. Tuo tarpu kiekvienas žmogus yra 

menininkas, o tapyba, piešimas, lipdymas, taip 

pat šokis, muzika ir kitos meninės išraiškos 

formos – tikrai efektyvūs komunikacijos būdai. 

Kūryba ne tik pagerina komunikaciją ir 

ekspresiją, bet ir sustiprina mūsų pasitikėjimą 

savimi, suteikia pilnatvės jausmą. 

Erichas Fromas


