PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. sausio 12 d.
įsakymu Nr. DO- 4
RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS
„ DOVANOJU TAU ŠIRDĮ “
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rajoninės ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios
parodos „Dovanoju tau širdį“ (toliau – Virtuali paroda) nuostatai reglamentuoja jos tikslą, uždavinius,
dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
2. Virtualią fotografijų parodą organizuoja Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“. mokytojos
Laisvida Audarienė, Sonata Mockuvienė ir Raseinių švietimo pagalbos tarnyba.
3. Parodos nuostatai skelbiami Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ interneto svetainėje
wwwldliepaitė.lt ir www.rspt.lt
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – lavinti ugdytinių pažinimo ir menines kompetencijas, kuriant. Plėtoti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kūrybines galias, skatinti aktyviai veikti.
5. Uždaviniai:
5.1. tobulinti vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, fantazijas, svajones;
5.2. skatinti atskleisti save, savo emocijas įvairiomis meno priemonėmis ir būdais;
5.3. ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą;
5.4. patirti kūrybinį džiaugsmą;
5.4. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis;
5.5. skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su savo vaiku (-ais);
III SKYRIUS
DALYVIAI
6. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti visų Raseinių rajono ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai, tėveliai.
IV SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Virtuali kūrybinių darbų paroda bus vykdoma Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“
internetinėje svetainėje ir youtube nuo 2022-02-14 iki 2022-02-30

8. Parodos reikalavimai:
8.1. darbo tematika turi atitikti parodos idėją;
8.2. parodos dalyviai, kurdami darbelius Valentino dienos tema, savarankiškai pasirenka
menines raiškos priemones ir įvairią atlikimo technika (akvarelė, guašas, spalvotos kreidelės, tušas,
pastelė, pieštukai ir kt.), juos fotografuoja;
8.3. darbų skaičius ribojamas: iš vienos įstaigos ne daugiau 5 darbų nuotraukos;
8.4. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai pateikdami darbelį, užpildo
dalyvio anketą (priedas Nr. 1) ir atsiunčia kartu su kūrybinių darbų nuotraukomis JPG formatu iki
2022 m. sausio 30 d. el. paštu smockuviene85@gmail.com
8.5. prie kūrybinio darbo turi būti pridėta dalyvio kortelė (priedas Nr. 2), dalyvio duomenys
turi aiškiai matytis.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių darbų nuotraukas publikuoti savo nuožiūra.
10. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad virtualios parodos dalyvių tėvai
sutinka, jog jų vaikų darbai bus eksponuojami elektroninėje erdvėje.
11. Dalyvavimas šioje virtualioje parodoje reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis
parodos sąlygomis.
12. Visiems virtualios parodos dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai, kuriuos gaus
registracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
13. Visą informaciją apie parodą teikia:
13.1. mokytoja Sonata Mockuvienė tel. 8 681 75796 el. p.smockuviene85@gmail.com arba
mokytoja Laisvida Audarienė tel. 8 682 39586 el.p. laiswea@yahoo.com .
______________________

Priedas Nr. 1

RAJONINĖS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ KURYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS
„DOVANOJU TAU ŠIRDĮ“
DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas

Priedas Nr.2

DALYVIO KORTELĖ
Pildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu.
Dalyvio vardas, pavardė arba grupės
pavadinimas (jeigu darbas bendras), vaiko(-ų)
amžius.
Mokytojo vardas, pavardė
Ugdymo įstaigos pavadinimas

