PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“
direktoriaus 2021 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. V-19
E-TWINNING TARPTAUTINIO PROJEKTO „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS
ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ
DALYKŲ PAMOKOSE“
INTERNATIONAL PROJECT FOR SCHOOLS AND VDU „THE WORLD
UNIVERSITIES TO SCHOOLS“
RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,
MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ MENINĖ-EMOCINĖ AKCIJA
„MAŽOJE ŠIRDELĖJE – VISA LIETUVA“
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų meninė-emocinė akcija „Mažoje širdelėje – visa Lietuva” (toliau – akcija)
nuostatai reglamentuoja akcijos tikslą ir uždavinius, akcijos dalyvius, akcijos organizavimą,
akcijos organizatorius ir koordinatorius, akcijos apdovanojimą, baigiamąsias nuostatas.
II SKYRIUS
AKCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
2. Tikslas: skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikus domėtis Lietuvos istorija, gerbti valstybės
simbolius, didžiuotis savo tautybe, išreiškiant jausmus įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.
3. Uždaviniai:
3.1. Suteikti galimybę skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui per
vizualinius menus, šokį, vaidybą, muziką.
3.2. Ugdyti vaikų meilę gimtinei, supažindinant su jos istorija, tradicijomis, valstybės
simboliais ir jų reikšme.
3.3. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis.
3.4. Sudaryti galimybes mokytojams dalintis pilietinio ir meninio vaikų ugdymo
patirtimi.
III SKYRIUS
AKCIJOS DALYVIAI
4. Akcijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų
mokytojai, 4-7 m. ugdytiniai, švietimo pagalbos specialistai: logopedai, specialieji pedagogai.
5. Dalyvių skaičius neribojamas.

IV SKYRIUS
AKCIJOS ORGANIZAVIMAS

6. Akcija apjungia visas meninės raiškos sritis: vizualųjį meną, šokį, dramą, muziką. Atlikta
veikla gali atsispindėti bet kurioje iš šių veiklų.
7. Ugdymo įstaiga pateikia akcijos rezultatus ar veiklų akimirkas nuotraukose, JPG
formatu, prisegdami trumpus aprašymus (vaikų mintis) apie meilę Lietuvai.
8. Išankstinė registracija nebūtina.
9. Dalyviai, norintys dalyvauti akcijoje, užpildo dalyvio registracijos anketą (priedas Nr.1)
ir atsiunčia ją elektroniniu paštu ldvilnele@yahoo.com iki 2021 m. kovo 11 d. el. p.
ldvilnele@gmail.com.
10.
Iš atsiųstų nuotraukų bus sukurtas virtualios parodos albumas ir patalpintas eTwinning projekto Twin Space aplinkoje, Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ internetinėje
svetainėje https://www.darzelisvilnele.lt/, įstaigų svetainėse, projekto www.facebook.com
paskyroje World Universities to Schools 2020-2021.
VI SKYRIUS
ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
11. Akciją organizatorius Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“.
12. Akcijos koordinatoriai: Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ meninio ugdymo vyresnioji
mokytoja Jurgita Kolčina, mokytoja metodininkė Edita Burbienė, direktorius dr. Rolandas
Bulotas, Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė dr. Asta Tamušauskaitė, eTwining projekto
koordinatorė.

VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAS
13. Akcijoje dalyvaujantys mokytojai bus apdovanoti organizatorių padėkomis ir pažyma
(siunčiamos nurodytu el. paštu). Vaikai – organizatorių padėkomis.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Pateikdami darbus, akcijos dalyviai suteikia parodos organizatoriams ir koordinatoriams
teises viešai skelbti, platinti ir naudoti akcijai pateiktus kūrybinius darbus ar jų kopijas išimtinai
mokymo(si) tikslams Lietuvoje ir užsienyje.
15. Programa Video editor bus sukurtas kūrybinių darbelių filmukas, kurį projekto nariai
galės naudoti mokymo(si) tikslams.
16. Parodos nariai laikosi etikos, dalyvių duomenų apsaugos reikalavimų.

______________________________

1 priedas

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,
MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ MENINĖ-EMOCINĖ AKCIJA
„MAŽOJE ŠIRDELĖJE VISA LIETUVA“
DALYVIO REGISTRACIJOS ANKETA

Vardas ir pavardė
Tikslus įstaigos pavadinimas
Įstaigos adresas
Įstaigos telefonas, el. pašto adresas
Dalyvio telefonas, el. pašas
Meninės – emocinės akcijos trumpas
aprašymas

Anketa su darbeliais iki 2021 m. kovo 11 d. siunčiama el. adresu: ldvilnele@gmail.com

