JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS "VYTURĖLIS"
RAJONINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALI PARODA
,,DOVANA LIETUVAI“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda
(toliau - virtuali paroda) ,,Dovana Lietuvai“, skirta Vasario 16- ąjai - Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai ir Kovo 11-ąjai - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Virtualios parodos
nuostatai reglamentuoja parodos tikslus, dalyvius, darbų pateikimo ir parodos organizavimo sąlygas.
2. Paroda skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybiškumo,
socialinio- emocinio intelekto, pilietiško požiūrio į gimtinę ugdymui.
3. Parodą organizuoja Joniškio vaikų darželis ,, Vyturėlis“, Melioratorių a.14, el.paštas:
v.vyturelis@gmail.com tel. nr. 842651831, 861259963.
4. Parodos koordinatorė: direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Norvaišienė,
tel.nr.+37068693047, el.paštas: v.norvaisiene@gmail.com .
5. Parodos organizatoriai ir rengėjai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gitana
Paškevičiūtė, tel.nr.+37068227063, el.paštas: gitapaskeviciute3@gmail.com ir ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Vilija Aurylienė, tel.nr.+37062089690, el.paštas: vilija.auryliene@gmail.com
6. Parodos nuostatai skelbiami Joniškio vaikų darželio,, Vyturėlis“ interneto svetainėje adresu
www.vyturelisjoniskis.lt

II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
7. Tikslas - ugdyti vaikų tautinio tapatumo jausmą, pilietiškumą ir patriotiškumą, pasitelkiant
meninę raišką, atsižvelgiant į vertybines nuostatas.
8. Uždaviniai:
8.1. skatinti domėjimąsi savo gimtine Lietuva, puoselėti meilę savo gimtam kraštui;
8.2. tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su gimtuoju
kraštu;
8.3. lavinti vaikų saviraišką, meninius gebėjimus, kūrybiškumą, estetinį suvokimą, fantaziją;
8.4. plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ugdymo įstaigų;
III. DALYVIAI
9. Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai.

IV. DALYVAVIMO VIRTUALIOJE PARODOJE SĄLYGOS
10. Parodai pateikiami kūrybiniai darbai, kurie atliekami įvairia dailės technika: piešimas,
štampavimas, lipdymas, konstravimas, koliažas ir kt.
11.Kūrybinių darbų fotografijas su nuoroda ,,Dovana Lietuvai“ siųsti el.paštu:
Vytureliorenginiai@gmail.com iki 2021 m. vasario 26 d.
12.Siunčiamos kūrybinių darbų fotografijos turi būti JPG formatu, kokybiškos raiškos,
nufotografuotos horizontaliai. Po kiekviena nuotrauka parašykite informaciją apie autorių (ugdymo
įstaigos pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, amžius).
13. Kiekvienas parodos dalyvis pateikia po vieną kūrybinio darbo fotografiją.
14. Kartu su fotografija pristatoma užpildyta dalyvio anketa (1 priedas).
15.Registracija vykdoma elektroninėje sistemoje Semi+.
16. Parodos ekspoziciją nuo 2021m. kovo 1d. iki kovo 31 d. bus galima stebėti virtualiai adresu:
https://www.vyturelisjoniskis.lt/kurybiniu-darbu-virtuali-paroda-dovana-lietuvai/

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Visiems parodos dalyviams, nurodytu anketoje elektroniniu paštu bus išsiųsti padėkos raštai.
18. Pedagogams, paruošusiems ugdytinius parodai bus išduodama metodinė pažyma, talpinama
Joniškio rajono švietimo centro internetinėje svetainėje.
19. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti
viešai Joniškio vaikų darželio internetinėje svetainėje www.vyturelisjoniskis.lt
20. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.
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