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PARODA „VIENU ŽVILGSNIU“ 

skirta tarptautinei neįgaliųjų  dienai paminėti 

                                                                                             

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Piešinių paroda „Vienu žvilgsniu“ skirta paminėti Tarptautinę žmonių su negalia dieną 

(gruodžio 3-oji),  kurios tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją ir mažinti socialinę 

atskirtį per kultūrinę veiklą, siekti lygių galimybių neįgaliesiems. 

2. Dalyviai: Tauragės rajono mokyklinio amžiaus mokiniai, turintys įvairių negalių.   

3. Piešinių parodos organizatoriai – Tauragės pedagoginės psichologinės tarnybos  specialioji 

pedagogė Lina Visockienė, Jovarų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Neringa 

Juščiuvienė.  

4. Partneriai: Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka, vaikų 

literatūros skyrius. 

5. Piešinių parodos nuostatai skelbiami internetiniame įstaigos tinklapyje 

http://tauragespmmc.lt 

 

II. DARBŲ PRISTATYMAS 

 

6. Kiekviena ugdymo įstaiga pateikia ne daugiau kaip 2 darbus. 

7. Vienas mokinys gali pateikti vieną individualų darbą. 

8. Individualūs darbai turi atitikti parodos temą. 

9. Darbai gali būti atlikti įvairia technika. 

10. Darbo dydis - A4 formato. 

11. Piešinio apatiniame dešiniajame kampe užklijuokite kortelę su  autoriaus vardu,  pavarde ir  

ugdymo įstaiga. 

12. Švietimo pagalbos specialistas registruoja kiekvieną dalyvį  ir  užpildo anketą iki 2016 m. 

lapkričio 15 d. Registracija vyksta tik elektroniniu būdu. 

https://docs.google.com/forms/d/1jbJt35CZrulnqdJxWSL-

d4ROocstIgQHodI_U6zTdPc/prefill 

13. Nufotografuokite  mokinius kūrybinio proceso metu ir atsiųskite 1-3 nuotraukas el.p. 

tauragesppt@gmail.com iki 2016 metų lapkričio mėn. 23 d. 

14. Darbai pristatomi iki 2016 metų lapkričio mėn. 23 d., adresu: Donelaičio g.21, Tauragė. 

http://tauragespmmc.lt/
https://docs.google.com/forms/d/1jbJt35CZrulnqdJxWSL-d4ROocstIgQHodI_U6zTdPc/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1jbJt35CZrulnqdJxWSL-d4ROocstIgQHodI_U6zTdPc/prefill
mailto:tauragesppt@gmail.com


15. Parodos dalyviai sutinka, kad pateikti darbai būtų eksponuojami Tauragės rajono 

savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, vaikų literatūros skyriuje. 

 

III. DARBŲ EKSPONAVIMAS  

 

16. Piešiniai bus eksponuojami Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios 

bibliotekos, vaikų literatūros skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 5,Tauragė. 

17. Paroda „Vienu žvilgsniu“ vyks nuo 2016 m. gruodžio 2 d. iki 2016 m. gruodžio 16 d. 

18. Mokiniai, pateikę piešinius parodai, su švietimo pagalbos specialistu  dalyvauja  

renginyje, skirtame paminėti Tarptautinę žmonių su negalia dieną 2016 m. gruodžio 

15d. 12 val.  

19. Renginio vieta: Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos, 

vaikų literatūros skyrius, Dariaus ir Girėno g. 5,Tauragė. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Darbai autoriams negrąžinami. 

21. Piešiniai, pristatyti vėliau nei 2016 metų lapkričio mėn. 23 d., parodoje nebus 

eksponuojami. 

22. Išsamesnė informacija teikiama Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, tel. 8-446-71511, 

el.p. tauragesppt@gmail.com  

  

Nuostatus rengė: 

PPT specialioji pedagogė                                                                             Lina Visockienė 

Jovarų pagrindinės mokyklos  

Specialioji pedagogė                  Neringa Juščiuvienė 
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