
 

KLAIPĖDOS R. PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ORGANIZUOJAMA 

AKCIJA  ,,ESAME SKIRTINGI, BŪKIME KARTU‘‘ 

Kiekvienas žmogus yra unikalus ir turi savitą savybių rinkinį. Gal teko būti šalia  žmogaus, kuris atrodė 

užsisklendęs savyje, nesuprato, kai jūs pajuokavote, arba jo elgesys atrodė keistas ar net bauginantis.  Jis nori 

bendrauti, tik nežino kaip arba negeba to daryti daugumai priimtinu būdu. Kas 15 min. pasaulyje tėvai išgirsta 

diagnozę  ,,Jūsų vaikas turi autizmo spektro sutrikimą”.  

 

Minint Pasaulinę  autizmo supratimo dieną (balandžio 2 d.), mes siekiame didinti Klaipėdos rajono 

ugdymo įstaigų bendruomenių supratimą apie autizmo spektro sutrikimą turinčių žmonių pasaulį, jų priėmimą, 

palaikymą ir visokeriopą paramą.  

 

 Nuoširdžiai kviečiame Klaipėdos rajono ugdymo įstaigas įsitraukti į mūsų organizuojamą akciją 

,,ESAME SKIRTINGI, BŪKIME KARTU‘‘. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis ir atsiųsti 

užpildytą dalyvio anketą iki šių metų kovo 1 d. (priedas Nr. 1), el. paštu: esamskirtingi@gmail.com. 

 

Akcijos dalyviai: 

 

• Sukuria darbus su palaikymo, padrąsinimo žodžiais, palinkėjimais ir panašiai, atsižvelgdami į akcijos 

temą ,,ESAME SKIRTINGI, BŪKIME KARTU‘‘.   

Kūrybinis darbas atliekamas bet kokia technika – galima  piešti, fotografuoti, naudoti kompiuterinę 

grafiką ir kt. Kūrybiniai darbai turėtų būti pateikti JPG formatu. Darbo dešiniajame kampe turi matytis 

mokyklos / darželio (ar kitos ugdymo įstaigos) pavadinimas, klasė / grupė. Darbus atsiųsti el. paštu: 

esamskirtingi@gmail.com iki kovo 21 d.  

Nuo kovo 21 d. iki kovo 25 d. darbai bus rodomi Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/groups/1132764637541092 . Daugiausia patiktukų surinkusių darbų autoriai– 

klasės / grupės bus apdovanotos filmo peržiūros metu. 

 

• Balandžio 4 d. 17.30 val. visus kviečiame į filmą ,,Kaip ,,Titanikas” mane išgelbėjo”, kuris bus 

rodomas Gargždų kino teatre „Minija”.  

Filmo peržiūra nemokama, būtina išankstinė registracija (nuorodą registracijai atsiųsime visiems 

užsiregistravusiems dalyvauti akcijoje). Renginio dalyviai bus vaišinami spragėsiais. Į filmą kviečiami 

visi - mokytojai, tėvai, vaikai, kaimynai, seneliai… Tai puiki proga pabūti KARTU! 
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Priedas Nr. 1 

DALYVAUJANČIŲJŲ AKCIJOJE ANKETA 

 

Nr. Švietimo įstaiga 

(pateikiamas tikslus 

pavadinimas) 

Klasė ar 

grupė 

Mokytojo, auklėtojo, švietimo 

pagalbos specialisto vardas, pavardė, 

pareigos  

El. 

paštas 

 

 

 

 

 

 


