PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. DO-64
RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIO PROJEKTO „KIMOCHI PASAULYJE“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio projekto
„Kimochi pasaulyje“ (toliau – kūrybinis projektas) nuostatai reglamentuoja kūrybinio projekto tikslą,
uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą.
2. Kūrybinio projekto veikla skirta socialinio emocinio ugdymo programų ir švietimo
įstaigų bendruomenių bendradarbiavimo plėtotei.
3. Projekto organizatoriai: Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių rajono švietimo
pagalbos tarnyba.
4. Projekto aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje
http://www.rspt.lt

ir

Raseinių

lopšelio-darželio

,,Saulutė“

internetinėje

svetainėje

https://raseiniusaulute.lt.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę, plėtojant socialinį emocinį ugdymą
įstaigose.
6. Uždaviniai:
6.1. Integruoti į socialinį emocinį ugdymą STEAM metodikos elementus;
6.2. Plėtoti nuoseklų ilgalaikį socialinės emocinės ugdymo programos „Kimochi“
įgyvendinimą ugdymo įstaigose;
6.3. Skatinti organizuoti vaikų kūrybines dirbtuves, atliepiančias įgytas žinias, patirtį
dalyvaujant Kimochi programoje;
6.4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų, taikant inovatyvias idėjas pagal rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė
ir atradimai“.

III SKYRIUS
KŪRYBINIO PROJEKTO INICIATORIAI, KOORDINATORIAI IR DALYVIAI
7. Iniciatorė - Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji
mokytoja Vanda Bakutienė, tel. +370 684 07762, el.paštas bvanda07@gmail.com.
8. Koordinatoriai: Raseinių lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel.
+370 620 93917, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vida Aleknienė, tel. +370 620 75758.
9. Dalyviai – rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 5 – 7 metų amžiaus
vaikai, pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai, dirbantys su nuoseklia ilgalaike socialinių emocinių
kompetencijų ugdymo programa „Kimochi“.

V SKYRIUS
KŪRYBINIO PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
10. Kūrybinis darbas „Kimochi pasaulyje“ sukuriamas įstaigose, užpildoma anketa (žr.
priedą

1)

ir

nufotografuotas

siunčiamas

JPG

skaitmeniniu

formatu

el.

paštu

kimochipasaulis@gmail.com iki 2022 m. balandžio 20 d. Pagal galimybes sukuriamas darbui QR
kodas (ugdymo įstaigos pavadinimas; dalyvio(-ių) vardas pavardė ar grupės pavadinimas; trumpas
darbo aprašymas vaikų originalia kalba). Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ kūrybiniai darbai
eksponuojami darželio erdvėje, sukuriant QR kodą prie pateikto darbo.
11. Organizuojama nuotraukų paroda Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpose ir
paskelbiama internetiniame puslapyje https://raseiniusaulute.lt iki 2022 m. balandžio 29 d.
12. Balandžio 27 d. 13 val. Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ organizuojama
pedagogų, pagalbos vaikui specialistų patirties sklaida, įgyvendinant nuoseklią ilgalaikę socialinių
emocinių kompetencijų ugdymo programą „Kimochi“. Pranešimo trukmė iki 10 min. Iki balandžio
20 d. užpildoma anketa (žr. priedą 2), atsiunčiama el. paštu kimochipasaulis@gmail.com

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI KŪRYBINIAM DARBUI „KIMOCHI PASAULYJE“
13. Kūrybinis darbas, integruojant STEAM metodikos elementus, atliekamas naudojant
įvairias medžiagas (gamtinę medžiagą, antrines žaliavas, tinkamas buities priemones išreiškiančias,
parodančias, atskleidžiančias, sukuriančias įsivaizduojamą Kimochi personažų pasaulį.
14. Kūrybinis darbas „Kimochi pasaulyje“ nuo grupės pateikiamas vienas. Darbai gali būti
individualūs arba kolektyviniai.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę viešojoje erdvėje publikuoti įstaigų atsiųstas
nuotraukas.
16. Projekto dalyviams bus įteiktos Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ padėkos,
pedagogams – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

Priedas 1
RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIO PROJEKTO „KIMOCHI PASAULYJE“ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Dalyvio(-ių) vardas, pavardė/ grupės
pavadinimas

Priedas 2
RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIO PROJEKTO „KIMOCHI PASAULYJE“ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pranešėjo vardas, pavardė, pareigybė

_______________________

