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KLAIPĖDOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ 

  KŪRYBINIS PROJEKTAS-PARODA 

„GRAŽIAUSIAS GĖLĖS ŽIEDAS MOKYTOJAI“  

NUOSTATAI 

 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio projekto 

parodos „GRAŽIAUSIAS GĖLĖS ŽIEDAS MOKYTOJAI“(toliau vadinama projektas-paroda)  

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, atsakingus koordinatorius, dalyvius, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Mogiliovo g. 10, Klaipėda, 

LT-95214, Tel. (8 46) 32 23 14. 

3.  Projektas-paroda skirtas lavinti vaikų meninę - kūrybinę vaizduotę, panaudojant  įvairias 

piešimo technikas. Siekiant suteikti vaikams kūrybinę laisvę, ugdyti estetinį suvokimą bei progą 

pasidžiaugti darbo rezultatais. Skatinti ir puoselėti gražius tarpusavio santykius su bendraamžiais ir 

suaugusiais. 

      4. Projekto nuostatai skelbiami facebook paskyroje „Auklėtoja auklėtojai“, Klaipėdos 

lopšelio - darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje https://www.darzelisazuoliukas.lt/ . 

 5. Projektas vyks virtualioje erdvėje, socialinio tinklo Facebook grupėje 

„GRAŽIAUSIAS GĖLĖS ŽIEDAS MOKYTOJAI“. 

 6.  Paroda skirta Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. 

 

II. PROJEKTO INICIATORIAI 

 

7. Projekto-parodos „GRAŽIAUSIAS GĖLĖS ŽIEDAS MOKYTOJAI“ koordinatorė 

direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Lukauskienė, organizatorės ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja – metodininkė Vilija Stonė vilija.stone@darzelisazuoliukas.lt ir ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Vida Garbenčienė vida.garbenciene@darzelisazuoliukas.lt . 

III. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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8. Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų menines galias. 

9.  Uždaviniai: 

9.1 Suteikti vaikams meninę - kūrybinę laisvę, ugdyti gamtos grožio suvokimą; 

9.2 Skatinti priimtino elgesio ir bendravimo būdų modeliavimą ir perėmimą; 

9.3 Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, naudojant IKT. 

 

IV. PROJEKTO DALYVIAI 

 

10. Parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir jų 

auklėtinius. 

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 

11.  Užfiksuotas nuotraukas kelti nuo 2021-09-13 iki 2021-10-01 dienos 

https://www.facebook.com/groups/1242384226198373 . 

12.  Projektas-paroda facebook puslapyje vyks nuo 2021-09-13 iki 2021-10-05 dienos. 

13. Nuotraukas talpinti į facebook puslapį „GRAŽIAUSIAS GĖLĖS ŽIEDAS 

MOKYTOJAI“  nurodant įstaigą, grupės pavadinimą, vaikų amžių, pedagogo vardą pavardę. 

14. Siunčiant galutinį rezultatą neturi matytis vaikų veidų. 

15. Nuotraukos su užfiksuotu grįžtamuoju ryšiu bus eksponuojamos Klaipėdos vaikų 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje https://www.darzelisazuoliukas.lt/ bei 

sukurtoje projekto-parodos facebook grupėje https://www.facebook.com/groups/1242384226198373 

. 

 

VI. REIKALAVIMAI KŪRYBINIAMS DARBAMS 

 

16. Piešiniai atliekami ant A4 formato lapo, panaudojant įvairias piešimo technikas. 

 17. Darbų nuotraukos turi  būti tvarkingos ir aiškios. 

 18. Atlikti piešiniai nufotografuojami,  nuotraukos įkeliamos į projekto-parodos facebook  

grupę. 

19. Iš vienos įstaigos lauksime iki 5 nuotraukų. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

20. Projekto-parodos dalyviams  bus išsiųsti projekto organizatorių padėkos raštai. 
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21. Parodos dalyviai, įkeldami kūrybinių darbų nuotraukas patvirtina, kad yra jos autoriai 

ir sutinka su jų viešu platinimu, publikavimu. 

22. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: vilija.stone@darzelisazuoliukas.lt ir 

vida.garbenciene@darzelisazuoliukas.lt 
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