PATVIRTINTA
Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 2022 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. DO-87
RESPUBLIKINĖS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ
VIRTUALIOS PARODOS „DRAUGYSTĖ SU OPA IR PA“
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų „Draugystė su OPA IR PA“
virtualios parodos (toliau – Paroda) aprašas reglamentuoja parodos tikslą, organizavimo tvarką.
2. Parodą „Draugystė su OPA ir PA“ organizuoja Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija ir Raseinių
rajono švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba).

II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Tikslas – skatinti vaikų meninę, kūrybinę raišką, atskleidžiant vaikų patirtį, sąlyčio su pažįstamais
personažais kūrybines galias.
4. Uždaviniai:
4.1. Išlaisvinti kūrybiškumą – nupiešti įsimintinas akimirkas su priešmokyklinio ugdymo(si)
personažais OPA ir PA, galimi paties vaiko užrašyti žodžiai, mintys, idėjos, atsiminimai.
4.2. Sukurti OPA ir PA personažus įvairiomis priemonėmis ir būdais.
4.3. Lavinti vaizduotę, kelti idėjas ir kūrybiškai atskleisti vaikų draugystę su personažais.
4,4. Plėtoti šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

III. PARODOS ORGANIZAVIMAS
5. Parodos organizatorės: Vaida Naujokaitienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos PU
mokytoja metodininkė, Vida Lazdauskaitė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos PU vyr.
mokytoja, Saulė Sitavičienė, Tarnybos metodininkė.
6. Informacija teikiama el. paštu vaida.naujokaitiene@gmail.com arba tel. 8 698 04407
7. Parodoje dalyvauja Lietuvos respublikos priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, tėvai, pedagogai.
8. Dalyvių ir kūrybinių darbų skaičius neribojamas.
9. Kūrybos technika laisva: akvarelė, guašas, tušas, kreidelės, pieštukas, flomasteriai, mediniai
pieštukai, plastilinas, aplikacija, leggo, konstruktoriai ir kt.
10. Fotografijas kelti į socialinių tinklų Facebook grupę „Draugystė su OPA ir PA“
https://www.facebook.com/groups/376722637533932

Prie kiekvienos įkeltos darbo fotografijos, viršuje būtina parašyti autoriaus(ių) vardą, ugdymo
įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą, pavardę.
11. Parodos trukmė – nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.
12. Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstas nuotraukas, aprašus naudoti neatlygintinai,
viešai publikuoti darbus laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Dalyvavimas šioje parodoje laikomas autorių sutikimu su apraše išdėstytomis sąlygomis.
14. Visi dalyviai gaus padėkos raštus, kuriuos įkelsime į Facebook grupę.
15. Pedagogams išduodama Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma.
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