PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. DO-68
RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ RAJONINĖS PARODOS
„STEBUKLINGA, DAILI SUKNELĖ MAMYTEI“ APRAŠAS
1. BENDROJI DALIS
1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų
ir pedagogų kūrybinių darbų „Stebuklinga, daili suknelė mamytei“ (toliau – projektas) aprašas
reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
2. Projektą organizuoja Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija ir Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnyba. Projekto organizatoriai: Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jolita Piatkienė tel.: 8 612 23054 ir
ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Diana Gliaudienė tel.: 8 648 96074.
3. Projekto koordinatorius Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Urbonienė.
4. Projekto aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos interneto
svetainėje http://www.rspt.lt
II. PROJEKTO TIKSLAS
5. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninius, kūrybinius
gebėjimus, saviraišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas, įprasminant Motinos dienos minėjimą.
III. PROJEKTO UŽDAVINIAI
6. Uždaviniai:
6.1. Ugdyti meilę ir pagarbą mamai, lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus,
kūrybiškumą ir fantaziją.
6.2. Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui sukurti savitą suknelę mamai, atrandant
naujas meninės raiškos priemones.
6.3. Skatinti tėvų įsitraukimą ir kūrybišką laiko praleidimą su savo vaiku (-ais).
6.4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ugdymo įstaigų.

IV. PROJEKTO DALYVIAI
7. Virtualioje kūrybinių darbų parodoje kviečiami dalyvauti rajono ugdymo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.
8. Vaikus projektui ruošia mokytojai, tėvai(globėjai), pagalbos mokiniui specialistai.
V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
9. Pateikiamų darbų kiekis neribojamas.
10. Kūrybiniai darbai gali būti individualūs arba grupiniai, atlikti įvairia technika
(piešiniai, karpiniai, grafika, aplikacija, koliažas, iš antrinių žaliavų ir kt.).
11. Projekto anketą (žr. 1 priedą) ir nufotografuotus kūrybinius darbus su užpildyta dalyvio
kortele (žr. 2 priedą), kur aiškiai matomi duomenys, siųsti JPG skaitmeniniu formatu el. paštu
dianadarbas1@gmail.com nuo 2022 metų balandžio 1 dienos iki 2022 m. balandžio 29 d.
12. Iš atsiųstų darbų nuotraukų bus sukurtas video ir patalpintas YouTube kanale. Visi
dalyviai gaus nuorodas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Pateikdami vaikų darbus mokytojai atsakingi už tai, kad virtualios parodos dalyvių
tėvai

sutinka,

jog

jų

vaikų

darbai

bus

eksponuojami

elektroninėje

erdvėje.

14. Projekto dalyviams bus atsiųstos padėkos, mokytojams ar pagalbos mokiniui
specialistams – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažymos.

1 priedas

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ, TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ RAJONINĖS PARODOS
„STEBUKLINGA, DAILI SUKNELĖ MAMYTEI“
DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Vaiko vardas, pavardė (arba grupės
pavadinimas, jei darbas grupinis)
Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija
Mokytojo el. pašto adresas, telefono nr.

2 priedas
DALYVIO KORTELĖ
Pildyti Times New Roman šriftu, 12 dydžiu, kraštinės 8/3 cm.
Dalyvio vardas, pavardė arba grupės
pavadinimas (jeigu darbas bendras), vaiko(-ų)
amžius.
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė

