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RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  KŪRYBINIO PROJEKTO 

 „MANO LAIMĖS IDĖJA – BŪTI NAUDINGAM ŽMONĖMS“       

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio  švietimo įstaigų kūrybinio projekto ,,Mano laimės idėja – būti naudingam 

žmonėms“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus 

vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Projektas skirtas jaunimo veiklų sklaidai, kuri skirta pažymėti 2022 metus – Jaunimo metus.  

3. Projekte kviečiamos dalyvauti Lietuvos Respublikos  švietimo įstaigos. 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – tobulinti  įstaigų socialines, bendravimo, pažinimo, menines kompetencijas, 

įgyvendinant švietimo įstaigų kūrybinio projekto ,,Mano laimės idėja – būti naudingam 

žmonėms“  uždavinius. 

 Projekto uždaviniai:  

4.1. Skatinti mokinių domėjimąsi vykdytomis veiklomis gerinant bendruomenės santykius. 

4.2. Tobulinti saviraiškos priemones, pristatymus ir reflektavimo įgūdžius. 
4.3.  Plėtoti įvairias menines ir pažintines veiklas bei formas. 

4.4.  Supažindinti visuomenę su mokinių ir bendruomenių kūrybinių veiklų rezultatais. 

 

III. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS  

 

5. Projekto organizatoriai – Širvintų r. Gelvonų gimnazija (Šviesos g. 7, Gelvonai, Širvintų r., LT-

19012). 

6. Projekto iniciatorės - Širvintų r. Gelvonų gimnazijos eTwinnig projektų organizatorė Jūratė 

Balukevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Kancerevičienė, iniciatyvių mokinių 

klubo vadovė  Daiva Taučiuvienė. 

7. Konkurso koordinatorė Širvintų r. Gelvonų gimnazija. 



8. Konkurso partneriai – Širvintų r. savivaldybė,  Širvintų meno mokyklos neformalusis švietimo 

centras. 

9. Konkurso globėja – Širvintų r. savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. 

 

IV. PROJEKTO TRUKMĖ 

 

10. Projekto trukmė: 2022-11-18 – 2022-12-20. 

11. Įstaigos, norinčios dalyvauti tarptautiniame  švietimo įstaigų kūrybiniame projekte  ,,Mano 

laimės idėja – būti naudingam žmonėms“,   užpildo dalyvio paraišką ir  iki 2022 metų lapkričio 

28 d. atsiunčia anketą el. paštu: gelvonumokykla@gmail.com (1 priedas). 

 

V. PROJEKTO VEIKLOS 

12.   Projekte dalyvauja švietimo įstaigos (pagrindinio bei vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo 

įstaigos). 

13.    Konkurso dalyviai pasirenka temą iš pateikto sąrašo: 

13.1. Atmintukas ypatingam vaikui (įtraukusis ugdymas); 

13.2. Ateities jaunimas (dalyvavimas jaunimo organizacijose);  

13.3. Idėja, kuri pažadino mumyse bręstantį žmogų; 

13.4. Diena, kuri suteikė man pasitikėjimo; 

13.5. Mano sėkmės akimirka; 

13.6. Mokausi mokydamas kitus; 

13.7. Geroje komandoje aš saugus; 

13.8. Savanorystė -  patirtis; 

13.9. Bendraudami mes tampame aktyvesni ir drąsesni (organizacijų bendradarbiavimas); 

13.10. Draugystės rankų valsas. 

14.     Projekto dalyviai pasirinktą temą pateikia kūrybine forma (pvz., plakatas, nuotraukos, koliažas, 

         filmukas iki 2 min., pristatymas ir t. t.). Virtualią parodą matysite www.gelvonai.sirvintos.lm.lt 

15.     Atliktą darbą projekto dalyviai nufotografuoja ir su trumpu aprašymu (iki 5 sakinių) atsiunčia  

         iki 2022 m. gruodžio mėn. 16 d. nurodytu el. paštu gelvonumokykla@gmail.com  

16.    Projekto refleksija. Gerosios darbo patirties sklaida, įžvalgos ateičiai, įstaigų apdovanojimai 

         baigiamojoje virtualioje konferencijoje, kuri vyks š. m. gruodžio 20 d. (valanda bus patikslinta). 

VI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.   Visoms švietimo įstaigoms, dalyvavusioms Projekte, bus įteikti  Širvintų savivaldybės merės 

         padėkos raštai, pedagogams – kvalifikaciniai  pažymėjimai. 

18.   Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti projekto nuotraukas leidiniuose bei interneto 

        svetainėse. 

        Daugiau informacijos rasite internetiniuose tinklapiuose www.sirvintos.lt ir    

         www.gelvonai.sirvintos.lm.lt bei mokyklos veidaknygėje. 

 

http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt/
mailto:gelvonumokykla@gmail.com
http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt/


1 PRIEDAS 

RESPUBLIKINIO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  KŪRYBINIO PROJEKTO 

 „ MANO LAIMĖS IDĖJA – BŪTI NAUDINGAM ŽMONĖMS“ 

REGISTRACIJOS FORMA 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Dalyvio (-ių) amžius  

Dalyvių skaičius  

Pedagogo vardas, pavardė  

Mokinio vardas, pavardė  

Pedagogo ar įstaigos el. p. adresas, telefono numeris  


