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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VILNELĖ“ 

 

eTWINNING PROJEKTO „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ 

TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ 

PAMOKOSE“ 

 

 

Virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimų ir mokytojų 

kūrybinių darbų paroda 

 

„Netradicinių Kalėdinių eglučių alėja“ 
 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės meninės kūrybos parodos „Netradicinių Kalėdinių eglučių alėja“ (toliau – Paroda)  

      nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių   

      apdovanojimą. 

2. Parodą organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ internetinėje svetainėje: 

https://www.darzelisvilnele.lt/ 

 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Kartu su ugdytiniais įprasminti Šv. Kalėdų laukimo laikotarpį, perteikti jo nuotaiką, papuošiant 

įstaigos teritoriją. 

5. Skatinti ugdytinių ir kitų bendruomenės narių bendrystę, kuriant originalias Kalėdines eglutes,  

kūrybai panaudojant įvairias medžiagas. 

6. Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pristatant visuomenei netradicinių Kalėdinių eglučių   

      kūrybos idėjas. 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

7. Parodos dalyviai – Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, pedagogai, tėveliai ir kiti bendruomenės nariai. 

https://www.darzelisvilnele.lt/


 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMAS  

 

8. Respublikinės meninės kūrybos parodos „Netradicinių Kalėdinių eglučių alėja“ organizatorius – 

Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“. Kūrybinės grupės organizatorės – ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė Edita Burbienė, meninio ugdymo mokytojos metodininkės Jurgita Kolčina ir 

Giedrė Motiejūnienė. Respublikinės parodos koordinatorius – direktorius Rolandas Bulotas. El. p. 

ldvilnele@yahoo.com. Kilus klausimams, skambinkite arba rašykite meninio ugdymo mokytojai 

Jurgitai, tel. 8 687 42 964. 

9. Netradicinių Kalėdinių eglučių alėja – tai lauke eksponuojamų, iš netradicinių medžiagų sukurtų 

eglučių kompozicija. Eglučių stilius, forma, jų išdėstymas, apšvietimas – kūrėjų laisvai 

pasirenkamas. Eglučių kūrybai naudojamos tokios medžiagos, kurios kuo ilgiau tvariai išbūtų lauko 

sąlygomis, ir kuo ilgiau teiktų estetinę prasmę ugdymo įstaigos teritorijoje. 

10. Dalyviai registruojasi ir siunčia 2-7 (JPG formato) eglučių ar visos alėjos nuotraukas su užpildyta 

dalyvio registracijos forma iki 2020 m. gruodžio 18 d. El.p. ldvilnele@yahoo.com. 

11. Virtuali paroda bus eksponuojama Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” internetinėje svetainėje 

nuo 2020 gruodžio 23 d. https://www.darzelisvilnele.lt/,  www.ikimokyklinis.lt 

 

 

V SKYRIUS 

AUTORIŲ APDOVANOJIMAI 

 

12. Visi parodos dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais, mokytojai – dalyvavimo parodoje  

pažymomis (išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Organizatoriai pasilieka teisę neatlygintinai naudoti parodai pateiktus darbus bet kokia apimtimi ir  

     bet kur, kitaip viešai skelbti nekomerciniais tikslais. 

 

_______________________________ 
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1 priedas 

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ 

VIRTUALIOS PARODOS „NETRADICINIŲ KALĖDINIŲ EGLUČIŲ ALĖJA“ 

DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA 

 

 

Vardas ir pavardė  

Tikslus įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos telefonas, el. pašto adresas  

Kūrėjų komentarai, pristatant savo 

kompoziciją ar nuotraukas. 

 

 


