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ŠALIES  IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

SOCIALINĖS AKCIJOS „SKIRTINGŲ KOJINIŲ ŠOKIS“ 

                                                                  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio projekto 

(toliau – socialinė akcija) nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

darbų pateikimo ir organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Socialinę akciją koordinuoja Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Medynėlis“ direktorė 

Vijolė Leleikienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Kapustienė. 

3.  Socialinę akciją organizuoja Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Medynėlis“, A. P. 

Kavoliuko g. 5, Vilnius, švietimo pagalbos specialistės: psichologė Ignė Latvienė, 

socialinė pedagogė Ieva Ramelienė, logopedės Viktorija Merkelienė, Jolanta 

Sakalauskienė ir  meninio ugdymo pedagogė  Reda Vainorė. 

4. Akcijos kontaktinis asmuo-spec.pedagogė Jolanata Sakalauskienė tel. 867693128 el. 

paštas  logopedai.medynelis@gmail.com  

5. Informacija apie akciją ir nuostatai skelbiami Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ 

internetiniame puslapyje www.medynelis.lt Facebook grupėse „Auklėtoja auklėtojai“ 

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai), „Specialiųjų pedagogų ir logopedų namučiai“, 

„Muzika darželyje 2“, „Muzika darželyje“ grupių failuose. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

6. Tikslas – paminėti pasaulinę Dauno sindromo dieną. Ugdyti toleranciją ir palaikymą, 

formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su šia negalia.  

7. Uždaviniai: 

7.1.  skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų bei meninio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą; 

7.2. dalintis patirtimi, kaip nuo mažens ugdyti toleranciją kitoniškumui; 

7.3. įtraukti ugdytinius į kūrybinį procesą; 

7.4. stiprinti ugdytinių bendravimo įgūdžius. 

 

 

III. DALYVIAI 

 

8. Akcijoje  kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo pedagogai  ir jų ugdytiniai. 
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IV.  ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

9. Akcija vyks nuo 2022 m. vasario 21 d. iki 2022 m. kovo 25 d.  

10. Dalyvaujantys akcijoje nuo 2022 m. vasario 21 d. iki  2022 m. kovo 4 d. užpildo 

paraišką 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0HhAmXn2xLbm9A7iNYXAohnEp

mzMl9VzD-TS7egsI0sSujg/viewform 

11. Paraiškos pateikimas traktuojamas kaip mokytojo sutikimas dalyvauti akcijoje ir 

ugdytinių tėvų/globėjų informavimas apie dalyvavimo sąlygas. 

12.  Kiekvienos akcijoje dalyvaujančios įstaigos bendruomenės nariai nuo kovo 4 d. iki kovo 

21 d. nufilmuoja „Skirtingų kojinyčių šokį“ pagal pateiktą vaizdo įrašo pavyzdį 

https://www.youtube.com/watch?v=6xPc6iqj0dc  arba sukuria savo originalų 

kojinyčių šokį. 

13. Šokių vaizdo įrašai turi būti nufilmuoti ir pateikti MP4 formatu. 

14. Dalyviai nuo 2022-03-04 iki 2022-03-21 savo vaizdo įrašą patys patalpina Facebook 

grupėje „Skirtingų kojinyčių šokis“, arba siunčia projekto organizatoriams el. p. 

logopedai.medynelis@gmail.com  

15. Nuo 2022-03-04 iki 2022-03-25 vaizdo įrašus bus galima stebėti  uždaroje Facebook 

grupėje „Skirtingų kojinyčių šokis“, siųsti atsiliepimus bei įvertinimus. 

16. Dalyviai savo „Skirtingų kojinyčių šokį“ įkelia į savo įstaigos  internetinę svetainę, 

Facebook paskyrą, tuo skleisdami informaciją apie kovo 21d. minimą pasaulinę Dauno 

sindromo dieną, skatindami teigiamą bendruomenių požiūrį į žmones su negalia. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilniaus lopšelio-darželio „Medynėlis“ spec. 

pedagogę Jolantą Sakalauskienę  tel. +37067693128 

18. Akcijoje dalyvauti pageidaujančios įstaigos ir jų nariai bus pakviesti prisijungti į  uždarą 

Facebook grupę „Skirtingų kojinyčių šokis“. 

19. Pateikdama darbus akcijai įstaiga tampa akcijos dalyviu. 

20. Visi socialinės akcijos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais (raštai bus išsiųsti 

nurodytu elektroniniu paštu). 

21. Dalyvavimas akcijoje laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.  

 

 

 

 

 

__________________________ 
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