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TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

MOKYTOJŲ PROJEKTO „SVEIKA, SAULYTE“ NUOSTATAI 

 

PROJEKTO AKTUALUMAS 

1. Vaikai su Dauno sindromu (DS) yra unikalios asmenybės su savo ypatybėmis ir gebėjimais, o 

visuomenės žinios ir supratimas apie Dauno sindromą vis auga. Žmonės, turintys DS, gali būti naudingi 

šeimų ir bendruomenių nariai, įvairiopai prisidedantys prie bendrojo gėrio. Turintieji Dauno sindromą 

labiausiai išsiskiria savo meile, užuojauta, atvirumu, noru padėti, intuicija ir kūrybiškumu. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2. Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų projektas „Sveika, 

Saulyte“, skirtas pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti. Nuostatai reglamentuoja organizavimo 

tikslą, uždavinius, dalyvius, organizatorius ir vykdymo tvarką. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių Dauno 

sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą, žmonių toleranciją, dalijimąsi gerąja 

patirtimi bei paraginti kiekvieną iš mūsų išdrįsti pabūti kitokiais. 

5. Uždaviniai: 

 Formuoti vaikų suvokimą ir savimonę apie įtraukųjį ugdymą. 

 Ugdyti vaikų sąmoningumą, atsakingą požiūrį į save ir kitą. 

 Išgyventi teigiamas emocijas, kūrybinį džiaugsmą, dalyvaujant dirbtuvėse (užsiėmimuose). 

 Plėtoti gerosios patirties sklaidą tarptautiniu lygiu. 

 

III. DALYVIAI 

6. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir mokytojai. 

IV. ORGANIZATORIAI 

7. Tarptautinį projektą „Sveika, Saulyte“ inicijuoja ir organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Sadute“, 

Lietuva, el. paštas: sadute@gmail.com 

8. Projekto iniciatorės organizatorės: Kauno lopšelio darželio „Sadutė“ direktorė Neringa Laurinaitienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Aurelija Reinikovienė, mokytojo padėjėja Vilma 

Ivoškevičienė. 

mailto:sadute@gmail.com


9. Projekto koordinatorė: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė 

pedagogė Aurelija Reinikovienė, mob. +370 686 45264, el. paštas: aurelija.reinikoviene@gmail.com 

10. Projekto partneriai: Kauno švietimo inovacijų centras, Kauno Prano Daunio ugdymo centras, UAB 

Skinija,  švietimo įstaigos iš JAV, Islandijos ir Vokietijos. 

V. ORGANIZAVIMO TVARKA 

11. Projekto dalyviai organizuoja fizinio aktyvumo ir meninės raiškos veiklas: 

 vaikai šoka „Draugystės“ šokį, pagal dainą: https://www.youtube.com/watch?v=oKnEpBiwha8 ;  

 piešia, spalvina ar kitaip meniškai dekoruoja kojines (1 priedas); 

 šią dieną visi kviečiami mūvėti skirtingas kojines, taip išreiškiant palaikymą ir toleranciją 

žmonėms su Dauno sindromu.  

12. Norintys dalyvauti projekte turi pateikti užpildytą dalyvio anketą (2 priedas) iki 2023 m. kovo 10 d. 

elektroniniu paštu: aurelija.reinikoviene@gmail.com 

13. Dalyviai nufotografuoja ir atsiunčia 2-3 (kokybiškas) nuotraukas (ne koliažus) elektroniniu paštu: 

aurelija.reinikoviene@gmail.com iki 2023 m. kovo 22 d. 

14. Dalyvis, pateikęs projektui nuotraukas, turi būti gavęs tėvų sutikimus, jei joje matosi vaikas(-ai). 

Nuotraukos bus naudojamos projekto aprašymui ir gerosios patirties sklaidai. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Tarptautinio projekto dalyviams bus parengtos Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ padėkos, kurias 

gaus paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.  

_______________________________ 
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1 priedas 



2 priedas 

DALYVIO ANKETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, miestas, šalis  

Pedagogo elektroninis paštas, kuriuo bus 

siunčiama padėka 

 


