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PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Liepaitė“
direktorės Andželikos Petkevičienės
2017-11-16 įsakymu Nr. V-151
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MENINĖS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTO,
SKIRTO KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 50-MEČIUI
„MANO DARŽELIO STILIUKAS“
NUOSTATAI
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninės saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo
„Mano darželio stiliukas“ projekto (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą,
uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Projektas skirtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ 50-mečiui paminėti.
3. Projekto organizatoriai - Klaipėdos lopšelis-darželis „Liepaitė“ (Baltijos pr. 17, Klaipėda).

II. SKYRIUS
PROJEKTO AKTUALUMAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Projekto aktualumas. Esminė kūrybiškos asmenybės savybė – originalumas. Kūrybiškumas
apibūdinamas ir kaip meninis gebėjimas bei netradicinis kūrybos rezultatas. Ikimokyklinio amžiaus
vaikų kūrybiškumas, nepaisant jų meninių gabumų ir patirties, labiausiai atsiskleidžia per meninę
veiklą. Menas, tai vienas iš efektyviausių ugdymo veiksnių, kuris žadina vaikų estetinius
išgyvenimus, lavina jo meninį suvokimą, atsiranda pirmieji estetiniai vertinimai. Vaikai patys ima
kurti grožį. Menu siekiama išlaisvinti vaiko sielą, padėti jam atsiskleisti, pajusti bendravimo ir
asmeninės kūrybos džiaugsmą – laisvai išreikšti savo įspūdžius ir išgyvenimus. Meninės saviraiškos
ir kūrybiškumo ugdymo projektu siekiama, kad vaikai ugdytų(si) meninę kompetenciją, gebėtų
reikšti savo poreikius, emocijas, pajaustų grožį, kūrybines galias ir kūrybinį laisvumą, siektų būti
bendruomenės (grupės, darželio, šalies) nariais. Šis projektas orientuotas į ugdytinių saviraiškos ir
individualumo atskleidimą, savo išskirtinumo, talento atskleidimą, savęs pažinimą, savęs
išreiškimą įvairiomis meninėmis priemonėmis.
5. Tikslas – atskleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo apraiškas,
lavinti individualias vaiko galias, padėti jam atsiskleisti įvairia menine saviraiška.
6. Uždaviniai:
6.1. atskleisti vaikų meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus, talentus, savitumą;
6.2. efektyvinti darželio ir šeimos partnerystę, įtraukiant grupės tėvelius, darželio bendruomenę,
kuriant estetinę aplinką, rengiant kūrybinių darbų parodas, organizuojant foto sesijas;
6.3. ugdyti vaikų meninę kompetenciją, saviraišką per dailę, stilistiką, muziką, dizaino išskirtinumą.
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III. SKYRIUS
PROJEKTO DALYVIAI
7. Projekto dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai, jų tėvai, kiti šeimos nariai ir pedagogai.
IV. SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZATORIAI
8. Projekto iniciatoriai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Dalia Kasteckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Reda Zobėlaitė, ikimokyklinio ugdymo
pedagogės - Lina Ablonskienė, Rita Čichunovienė, Kristina Antanavičienė, Birutė Valauskienė,
logopedė Vilma Jankauskaitė.
9. Projekto koordinatorė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Andželika Petkevičienė.

V. SKYRIUS
10. Projekto trukmė: projekto pradžia – 2017 m. lapkričio 16 d., pabaiga –2018 m. kovo 9 d.
11. Įstaigos, norinčios dalyvauti Projekte siunčia 1-2 fotonuotraukas elektroniniu paštu:
kasdalia@gmail.com (Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui
Daliai Kasteckienei) bei pristato adresu Baltijos pr.17, Klaipėda LT-94133 į Klaipėdos lopšelįdarželį „Liepaitė“ iki 2018 m. sausio 15 d. Kontaktai pasiteiravimui - tel. (8 46) 345797.
12. Atsiųstos nuotraukos bus eksponuojamos Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“ internetinėje
svetainėje www.liepaitesdarzelis.lt skyriuje „Projektai“ - 2017-2018 m. m. projektai, o pristatytos
nuotraukos bus eksponuojamos parodoje „Lietuvos darželių stiliukai“.
13. Dalyviai atsiunčia iš įstaigos 1-2 kokybiškas foto nuotraukas JPEG formatu (talpinimui
internetinėje svetainėje) bei pristato 1-2 nuotraukas A4 formato (eksponavimui parodoje) ir
kiekvienai nuotraukai prideda, nuotraukos pavadinimą, ugdymo įstaigą, nuotraukos autorių
(vardas, pavardė, amžius), elektroninio pašto adresą. Kviečiame suaugusiuosius (pedagogus ir
tėvelius) būti originaliais ir kūrybiškais ir fotografuotis kartu su vaikais. (Priedas Nr.1)
14. Nuotraukose turi atsispindėti jūsų įstaigos stiliukas (gali būti vaikų, tėvų, pedagogų, grupinių ar
pavienių asmenų foto nuotraukos), kur būtų kūrybiškai, meniškai, labai originaliai išreikštas,
išskirtinis, leidžiantis atsiskleisti vaikų ir tėvelių kūrybiškumui, fantazijai, savęs išreiškimui (pav.
rūbų modeliavime, šukuosenų konkurse, madų šou, aksesuarų sukūrime ir pan.) bei atspindėtų
priklausomumą jūsų bendruomenei, jos išskirtinumą ar simboliką, galite fotografuoti įvairiose
įstaigos edukacinėse erdvėse.
15. Originaliausių nuotraukų atranka ir eksponavimas vyks 2018 m. vasario mėnesį.
16. Pageidaujantys dalyvauti Projekte siunčia registracijos anketas iki 2017 m. gruodžio 15 d., kaip
patvirtinimą apie įstaigos įsijungimą į Projektą. (Priedas Nr.2)

VI. SKYRIUS
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internetinėje erdvėje atsako nuotraukų siuntėjas.
Dalyviai gali kreiptis į rengėjus, jei pageidauja nuotraukas pašalinti iš internetinės erdvės.
18. Dalyviai, atsiuntę ir pristatę nuotraukas, bus apdovanoti padėkos raštais.
19. Pristatytos nuotraukos nebus gražinamos.
20. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Projekto nuostatus.
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Priedas Nr.1
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MENINĖS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTO
„MANO DARŽELIO STILIUKAS“
DALYVIO ANKETA

Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas (telefonas, elektroninis paštas)
Nuotraukų autorius (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)

Pirmos nuotraukos pavadinimas

Antros nuotraukos pavadinimas
Nuotraukų autorių amžius (metai)
Nuotraukų išsiuntimo ar pristatymo data (iki 2018 m. sausio 15 d.)

___________________________________
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Priedas Nr.2
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
MENINĖS SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO PROJEKTO
„MANO DARŽELIO STILIUKAS“
REGISTRACIJOS ANKETA

Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas (telefonas, adresas, elektroninis paštas)
Atsakingas asmuo už dalyvavimą projekte (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas)
Pristatomų nuotraukų skaičius (1-2)
Registracijos data (iki gruodžio 15 d.)

___________________________________

