PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“
direktoriaus 2022 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. V-44
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
KŪRYBINIŲ DARBŲ PROJEKTO „MANO KLAIPĖDA“, SKIRTO KLAIPĖDOS 770 IR
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ 40 GIMTADIENIUI PAMINĖTI
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio virtualaus ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų
projekto „MANO KLAIPĖDA“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius,
organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“, adresas I. Simonaitytės g.
26, Klaipėda, tel. +370 682 07 907, el. p. volungeleklaipeda@gmail.com, ekologinio projekto darbo
grupė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Gedminienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos
Emilija Jocienė, Alma Rumšienė, Erika Liutinskienė, Reda Karčikienė, Vida Kuršaitienė.
3. Projektą koordinuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė Renata
Vasiliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė.
4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė‘‘ puslapyje
www.volungele.lt , Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Virtualaus projekto tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumo ir tautiškumo jausmą, pažinti ir
gilinti žinias apie Klaipėdos miestą, jo istoriją, kultūrą, simboliką, pažintinas vietas.
6. Uždaviniai:
6.1. skatinti vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, išradingumą, vaizduotę,
fantazijas;
6.2. skatinti sąmoningą informacinių technologijų naudojimą;
6.3. prisiminti lankytinas Klaipėdos miesto įžymias vietas, paminklus, statinius, gamtą;
6.4. stiprinti mokytojų, vaikų ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą;
6.5. supažindinti su miesto simbolika, miesto įkūrimo data;
6.6. plėtoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos
specialistų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi.
III SKYRIUS
DALYVIAI
7. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, tėvai, mokytojai ir
kiti bendruomenės nariai.
IV SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
8. Dalyviai, kūrybinėje veikloje, kuria meninius darbelius iš gamtinės medžiagos
(akmenukai, pagaliukai, lapeliai, šakelės ir kt.) įvairia technika, metodus ir priemones pasirenka

savarankiškai. Juose atspindi Klaipėdos miesto įžymios vietos, simbolika, darbai atitinka projekto
tematiką ,,MANO KLAIPĖDA“.
9. Dalyviai fotografuoja savo kūrybinius darbelius ir kokybiškas nuotraukas ( ne didesnės
nei 5 megabaitų apimties ir JPG formatu), pateikia su miesto, lopšelio-darželio pavadinimu, grupės
pavadinimu, nurodant vaikų amžių bei mokytojo vardą, pavardę, kelia į šiam projektui sukurtą
socialinio tinklo „Facebook“ privačią grupę „MANO KLAIPĖDA“.
10. Projektui pateikiamos ne daugiau kaip 3 nuotraukos iš vienos ugdymo įstaigos.
11. Projektas vyksta nuo 2022 m. kovo 14 d. iki balandžio 8 d. Vėliau įkelti darbai nebus
registruojami.
12. Kūrybinių darbų nuotraukose vaikų veidų neturi matytis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai, nepažeidžiant
bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami socialinio tinklo „Facebook“ privačioje
grupėje.
12. Visiems projekto dalyviams, „Facebook“ privačioje grupėje „MANO KLAIPĖDA“
pateikusiems darbus, bus atsiųsti Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktoriaus padėkos
raštai ir dalyvio pažymos.
13. Projekto organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.
14. Projekto organizatoriai įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės,
kontaktinės informacijos.
15. Iškilus klausimams fotografijų projekto dalyviai gali kreiptis į ikimokyklinio ugdymo
mokytoją Emiliją Jocienę, tel. nr. +37067376676, el. p. emile.joc@gmail.com ir priešmokyklinio
ugdymo mokytoją Vilmą Gedminienę, tel. nr. +37061570966, el. p. vilma405@gmail.com.

