PATVIRTINTA
Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“
direktoriaus 2021 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. V1-11
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „EKO PAVEIKSLAS“
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikų kūrybinių darbų virtualios
parodos „Eko paveikslas“ (toliau - paroda), skirtos kovo 20-ąjai – Pasaulinei Ţemės dienai paminėti
nuostatai reglamentuoja tikslą, uţdavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Parodą organizuoja Panevėţio r. Velţio lopšelis-darţelis „Šypsenėlė“. Parodos darbo
grupė: Daiva Ţidonienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja ir Renata Dabrilienė, mokytoja
metodininkė. Parodos koordinatorė – Renata Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
3. Parodos nuostatai skelbiami Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“ tinklapyje
www.velziodarzelis.lt, bei socialinio tinklo Facebook grupėje: „Auklėtoja auklėtojai (idėjos,
darbeliai, pamokėlių planai)“ (https://www.facebook.com/groups/976828812401540).
II. SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Parodos tikslas – ugdyti meninę raišką ir kūrybinius gebėjimus, kuriant kūrybinį darbą iš
antrinių ţaliavų.
5. Uţdaviniai:
5.1. skatinti aplinkosaugines idėjas renkant, kaupiant ir kūrybiškai panaudojant antrines
ţaliavas;
5.2. lavinti vaikų, mokytojų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, išradingumą,
vaizduotę, fantazijas;
5.3. patirti daug teigiamų emocijų, įspūdţių, atradimų;
5.4. stiprinti mokytojų, vaikų ir tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą.
III. SKYRIUS
PARODOS DALYVIAI
6. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vaikai, jų tėvai (globėjai), mokytojai, kiti bendruomenės nariai.
IV. SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Parodos trukmė – 2021 m. vasario 20 d. – 2021 m. kovo 15 d.
8. Parodos dalyviai kūrybiniams darbams sukurti gali naudoti įvairias antrines ţaliavas.
Kūrybinius darbus vaikai gali daryti su tėvais namuose ir su mokytojais ugdymo įstaigoje. Darbas
turi būti stabilus, visos ţaliavos priklijuotos. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai.
9. Parodai sukurti darbai pakabinami (pastatomi), nufotografuojami ir nuotraukos
talpinamos į sukurtą Facebook grupę „EKO PAVEIKSLAS“.

10. Nuotraukų skaičius iš įstaigos ar grupės neribojamas.
11. Nuotraukose vaikų neturi matytis.
12. Nuotraukas galima kelti nuo 2021 m. vasario 20 d. iki kovo 15 d. Pasibaigus terminui,
nuotraukų prašome nebekelti į Facebook grupę „EKO PAVEIKSLAS“.
13. Įkeldami nuotrauką, viršuje parašykite miesto, įstaigos pavadinimą, vaiko vardą, pavardę
ir mokytojos vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.
14. Parodos sukurtas pristatymas bus įkeltas 2021 m. kovo 20 d. YouTube platformoje,
nuoroda bus paskelbta Facebook grupėje „EKO PAVEIKSLAS“.
15. Parodos dalyviai, atsiųsdami kūrybinių darbų nuotraukas, sutinka su jų viešu platinimu,
publikavimu viešinant parodą.
V. SKYRIUS
DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
16. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio „Šypsenėlė“
direktoriaus padėkos raštais. Padėkos raštai bus išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu.

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir
yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Uţ autorinių teisių
paţeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys.
18. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: aivazidoniene@gmail.com arba skambinti
tel. +370 68 282 951 .
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