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Kretingo s mokyklo s-d arielio,,Libute"
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isakymuNr. V1-99

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO AMZIAUS VAIKU
sAvrRArsKos PROJEKTO ,,VArKU RANKOS DzlUCrN.L zEVr4"

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq saviraiSkos projekto ,,Vaikq rankos

dZiugina Lemg" (toliau - Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tiksl4, uZdavinius, dalyvius ir
Projekto organizavimo eig4.

Z. erojekt4 organizuoja Kretingos mokykla-darZelis ,,Libute". Projekto partneriai - Kretingos

rajono Svietimo centras.

II. TIKSLAS IR UZN.q.VTNTA.I

3. Tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq bendruomeni5kum4,
aplinkosaugines nuostatas ir gamtai palankq elgesi.

4. UZdaviniai:
4.1. sudaryti s4lygas vaikq tyrinejimams, bandymams, kDrybiniams ie5kojimams, darbui

komandoje;
4.2. skatinti netradiciniq ekologinio ugdymo ir STEAM strategijos formq, metodq pritaikym4

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq k[rybi5kumo ugdymui;
4.3. tobulinti vaikq socialing, mening, komunikavimo ir paZinting kompetencijas:

bendruomeni5kum4, gebejimus dirbti komandoje su suaugusiuoju ir. bendraamZiais, siekiant bendro

tikslo, mokejim4 reflektuoti, pristatyti savo kfiryb1, iamlinti atlikt4 darb4 ar jo kflrimo procesq

Siuolaikinemis priemonemis (foto nuotraukomis, video medLiaga ir pan.);

4.4. skatinti Kretingos mokyklos-darZelio ,,Libutd" ir Lietuvos ugdymo istaigq ,,Zibute" bei kitq
Salies mokyklq, socialiniq partneriq bendradarbiavim4, paZymint Lietuvai svarbios istorines

asmenybes - Jono Karolio Chodkevidiaus metus.

III. DALYVIAI

5. Projekte kviediami dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq bei

bendrojo ugdymo mokyklq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq vaikai ir jq mokytojai bei

mo kyklo s -darZeli o,,Zibtte" 1 -4 kl asiq mokiniai

6. Vien4 komand4 sudaro 5-7 ikimokyklinio arba prieSmokyklinio amZiaus vaikai ir vienas

mokytojas - komandos vadovas.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

7. Projekto 2027 mett4tema -,,Kuriame miest4". Projektas skirtas Zymaus Europos karo vado,

Lietuvos etmono ir Kretingos miesto ikfirejo Jono Karolio Chodkevidiaus metams pamineti.

8. Projektas vykdomas202l m. spalio L5 d. nuo 10.30 val. iki 12.00 val. kiekvienos Projekte

dalyvauj andios istaigos ar mokyklos teritorij oj e.

9. Projekte dallvaujantys mokytoj ai iki202l m. spalio 12 d.z

9. 1 . uZsire gi struoj a sistemoj e htlpf ; //www. semipl i rls.ll ;

9.2. uLprldo Projekto nuostatq pried4 - registracijos anket4 ir atsiundia Projekto organizatoriams

elektroniniu paStu zib utemd (0zibute. kretin ea. I m' lt'



10. Projekto vykdymas:

10.1. esant palankioms oro s4lygoms ir galimybei, 8 punkte nurody'tu laiku, komandos i5 savo

nuoZiflra pasirinktq gamtiniq medZiagq (atsine5tq ar diapat aplinkoje surastq, pritaikomq) pasirinktoje

savo istaigos ar mokyklos teritorijos vietoje kuria, konstruoja ,,Zemds meno" metodo principu grist4

lauko instaliacij4, atitinkandi4 kuriamo realaus, ateities, pasakq ar svajoniq miesto idej4. Komandos

atlikto darbo dydis (iSmatavimai) neribojamas, vienos istaigos ar mokyklos komandos gali sujungti

savo darbus !vien4 darb4 ir ,,sukurti" vien4 bendr4,,miest4";

10.2. galimos kurybines veiklos priemones (natDraliai gamtoje esandios ar suyrandios): geliq

Liedai, vaisiai, darZoves, uogos, lapai, medZiq ar kr[mq Sakos ir vaisiai, nahJralaus pluo5to virve,

smelis, Zvyras, akmenys ir Pan.;

10.3. projekto dalyviams rekomenduojame tureti pir5tines, lauko ir oro s4lygoms pritaikyt4

aprangQ ir avalyng;

10.4. vaikams klrybines idejas igyvendinti gali padeti komandai vadovaujantis vienas

mokytojas;
10.5. esant nepalankioms oro s4lygoms, komanda pasirenka kit4 klrybines veiklos laik4, bet

darb4 atlieka ne vdliau kaip iki 2021m. spalio 20 d.;

10.6. k[rybinis procesas iamZinamas skaitmeninemis vaizdo priemondmis (foto nuotraukomis

(pg formatu), filmuota vaizdo medZiaga) ir ne v6liau kaip ikr 2021m. spalio 22 d. atsiundiamas

projekto rengejams adresu z.:!ptgmd.((,zibute.kretifrga.h:n.lt, skelbiamas Projekto organizatoriq

interneto svetaineje ar Facebook paskyroje'

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 1. projekto dhlyviq komandos bus apdovanotos Kretingos mokyklos-darZelio ,,Libute" padekos

ra$tais, o komandos mokytojas, uZsiregistravgs httpq.l/ynryWSg"l1lpfilg ltl sistemoje, gaus Kretingos

rajono Svietimo centro PaLYmE.

12, IJi,siregistravusios komandos (vaikai ir jq moky'tojas) sutinka, kad Projekto darbq ar jq

kflrimo akimirkq nuotraukos, vaizdo medLiaga bfltq eksponuojamos, viesinamos Projekto

organizatoriq internetineje svetaineje, socialiniame tinklapyje Facebook, Kretingos miesto viesose

erdvese, rajono ar respublikos spaudoje'

13. projekto dalyviai atsako uZ asmens duomenq apsaugos reikalavimq laikym4si, turi tevq ar

kitq teisetq vaiko atstovq ra5ti5kus sutikimus del vaikq atvaizdq vie5inimo'
. l4.papildom4 informacij4 teikia prie5mokyklinio ugdymo mokytojos Nijole Viskontiend, Loreta

Puciene ir ikimokyklinio ugdymo mokyoja Rita Kubiliene (Tel' (8 445) 79341)'

15. Esant nenumatl.toms aplinkybems, organizatoriai pasilieka teisg perkelti rengini i kit4 dien4,

papildomai informavus apie tai dalyvius registracijos anketoje nurodytais telefonq numeriais.

SUDERINTA:
Kretingos rajono Svietimo centro

clirektores pavaduotoj a neformaliaj am

K

SUDE,RINTA:

Kretingos rajono Svietimo centro

metodininke

Virginij a Kvietkauskiene

2021-09-2021-09-



Lietuvos ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
savirai5kos proj ekto,,Vaikq
rankos dZiugina Lemg"
Priedas

REGISTRACIJOS ANKETA-

Ei1.

Nr.
Mokyklos pavadinimas Komandq

skaidius
Dalyviq
skaidius

komandoie

AmZius Mokytoj o vardas, pavarde,

kvalifi kacine kategorij a,

te1.

ParaiSk4 uZpilde

(pareigos) (para5as) (vardas, pavarde)

(tel., el. pa5tas)


