
                                                                                    PATVIRTINTA 

Marijampolės sav.  Mokolų progimnazijos 

direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. 

įsakymu Nr. V1-11 

 

RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ  

VIRTUALAUS KŪRYBINIO PROJEKTO ,,LIETUVA – GIMTASIS MANO KRAŠTAS“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių virtualaus kūrybinio 

projekto ,,Lietuva – gimtasis mano kraštas“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto 

tikslus, uždavinius, organizavimą, partnerius, darbų pateikimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Marijampolės sav. Mokolų progimnazija.  

3. Projektas „Lietuva – gimtasis mano kraštas“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės ir Valstybės 

atkūrimo dienas paminėti. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Projekto tikslas – skatinti vaikus daugiau domėtis savo šalies istorija, iškiliomis Lietuvos 

asmenybėmis, vietovėmis, kultūra, papročiais bei tradicijomis, siekiant išsaugoti patriotiškumą, 

pasididžiavimą Lietuva. 

5. Projekto uždaviniai: 

5.1. Išsamiau susipažinti su Lietuvos istorija. 

5.2. Skatinti vaikus būti atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais. 

5.3. Sudaryti sąlygas ugdyti kūrybiškumo gebėjimus, skatinant vaikus ieškoti jiems įdomesnių 

raiškos būdų. 

5.4. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų. 

 

    III. DALYVIAI 

 

6. Lietuvos Respublikos priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, 

priešmokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojai. 

 

                        IV. PROJEKTO ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

                          

7. Projektą organizuoja Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Edita Matulevičienė ir pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Diana 

Vaišutienė, Vilija Šermukšnienė, Renata Kartavičienė, Ona Virbickienė. Projektą koordinuoja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bagdonienė. 

8. Informaciją apie projektą teikia: 

8.1. Diana Vaišutienė, tel. 869838322, el. paštas vaisutienediana@gmail.com; 

8.2. Edita Matulevičienė, tel. 861672161, el. paštas edita.matuleviciene@gmail.com 

9. Partneris – Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras.  
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V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS, TVARKA IR TRUKMĖ 

 

10. Pedagogai, pageidaujantys dalyvauti Projekte, užpildytą dalyvio anketą (Priedas Nr. 1) 

siunčia el. paštu mokoluprojektai@gmail.com  iki 2023 m. vasario 28 d. ir registruojasi sistemoje 

Semi Plius http://www.semiplius.lt/ nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d.  

11. Projekto pradžia – 2023 m. vasario  1 d., pabaiga – 2023 m. kovo 31 d. 

12. Projektas vykdomas dviem etapais: 

  12.1. I etapas – virtuali kūrybinių darbų paroda „Lietuva – mano namai“ (2023-02-01 – 

2023-02-28). Medžiagos rinkimas, kūryba ir geriausių darbų atranka ugdymo įstaigose.  

            12.2. Kūrybinių darbų temos: 

 12.2.1. ,,Lietuvos įžymios vietos“, 

 12.2.2. ,,Lietuvos miestai“, 

 12.2.3.  ,,Lietuvos gamtos grožis“, 

 12.2.4. ,,Lietuvos įžymūs žmonės“, 

 12.2.5. ,,Lietuvos istorijos momentai“ ir kt. 

 13. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias priemones bei 

medžiagas. 

 14. Kiekvieno kūrybinio darbo dešiniajame apatiniame kampe turi būti dalyvio kortelė (2 

priedas), kurioje nurodyta: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, grupė/klasė, ugdymo įstaigos 

pavadinimas ir pedagogo vardas, pavardė.   

 15. Kokybiškos kūrybinių darbų  nuotraukos (formatas ─ JPG, PNG) keliamos į Facebook 

platformos uždarą grupę ,,Lietuva – gimtasis mano kraštas“  iki 2023-02-28. Nuoroda į grupę: 

https://www.facebook.com/groups/550894900398954/permalink/550897217065389  

 16. II etapas – virtuali nuotraukų paroda ,,Gimtinė – tai mes“ (2023-03-01 – 2023-03-31). 

Šio etapo metu projekto dalyviai fotografuoja gimtojo miesto, miestelio, kaimo įžymias vietas, 

gamtos grožį, dalijasi nuostabiais kelionių po Lietuvą vaizdais. 

      17. Kiekvienos skaitmeninės fotografijos dešiniajame apatiniame kampe turi būti dalyvio 

kortelė  kurioje nurodyta: pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, grupė/klasė, ugdymo įstaigos 

pavadinimas ir pedagogo vardas, pavardė.   

 18. Kokybiškos gimtinės nuotraukos (formatas ─ JPG, PNG) keliamos į Facebook platformos 

uždarą grupę ,,Lietuva – gimtasis mano kraštas“ iki 2023-03-31. 

 19. Vienas mokytojas gali įkelti 5 kūrybinių darbų ir 5 Lietuvos miestų, miestelių nuotraukas. 

20. Projekto dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu, 

talpinimu internetinėje erdvėje, publikavimu viešinant projektą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

21. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos 

direktoriaus padėkos raštais, kurie bus išsiųsti elektroniniu paštu. 

 22. Mokytojams, įgyvendinusiems abu projekto etapus, bus parengta ir elektroniniu paštu 

išsiųsta Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro pažyma. Mokytojai sutinka, kad jų asmens 

duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami Pažymai parengti ir įtraukti į bendrą sąrašą. 

  

_____________________________________ 
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1 PRIEDAS 

 

 

RESPUBLIKINIO  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

VIRTUALAUS KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO  ,,LIETUVA – GIMTASIS MANO 

KRAŠTAS“ 

 

DALYVIO ANKETA 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, el. paštas  

Ugdytinių amžius  

Dalyvių skaičius (1 ir 2 projekto etapuose)  

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija  

Pedagogo  el. p. adresas, telefono numeris  

 

 

 

                                                                                                        2 PRIEDAS 

 

 

,,PAVADINIMAS“ 

VANDENIS PAVARDENIS, 2KL. 

 

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ 

PROGIMNAZIJA 

MOKYTOJAS V. PAVARDENIS 

 

 

▪ Etiketę pildyti kompiuteriu (Times New Roman pt 12). 

▪ Etiketę klijuoti piešinio dešinėje pusėje. 

 


