PATVIRTINTA
Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2020 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr.V1-64
SKUODO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
VIRTUALIOS FOTOGRAFIJŲ PARODOS
„AŠ IR MANO AUGINTINIS“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ylakių vaikų lopšelio-darželio virtuali fotografijų paroda „Aš ir mano augintinis“ (toliau–
paroda), skirta dalintis gerąja patirtimi tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų. Nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, organizavimo ir dalyvavimo
tvarką.
2. Parodos organizatorius Ylakių vaikų lopšelis-darželis. Parodos koordinatorė: Ylakių vaikų
lopšelio-darželio direktorė Živilė Rancienė, el. p. ylakiudarzelis@gmail.com, tel. 8 644 01888.
Projekto vadovės: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaida Narkienė, el. p.
vaidanarkiene@gmail.com, tel. 8 614 15937; priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Virginija Navidanskienė, el. p. navidanskiene@gmail.com, tel.8 616 88342.
3. Parodos nuostatai skelbiami Ylakių vaikų lopšelio–darželio internetinėje svetainėje adresu
www.ylakiudarzelis.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą per fotografiją: stebėti, atrasti, fotografuoti, gėrėtis mus
supančiais gyvūnais, pastebėti, užfiksuoti jų įvairovę, išskirtinumą, o pedagogus skatinti
bendrystei.
5. Uždaviniai:
5.1. Pasitelkiant fotografiją, atskleisti gyvūnų įvairovę, skatinti kūrybiškai pažvelgti bei įamžinti.
5.2. Ugdant kūrybiškumą, atskleisti ir perteikti vaikų meninę raišką.
5.3. Tenkinti ir plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti ryšį su gamta.
5.4. Patirti fotografavimo džiaugsmą, atskleidžiant savo meninės raiškos gebėjimus.
5.5. Plėtoti bendradarbiavimą tarp Skuodo rajono ugdymo įstaigų.
III. DALYVIAI
6. Parodoje dalyvauja rajono ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai, jų tėveliai ir
pedagogai.
IV. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA
7. Foto nuotraukoje turi atsispindėti naminiai gyvūnėliai, užfiksuoti namuose, gamtoje.
8. Dalyviai skaitmenines nuotraukas parodai siunčia nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m.
lapkričio 28 d. el. p. ylakiudarzelis@gmail.com. Siųsti kartu su užpildyta dalyvio anketa (1
priedas).

9. Atkreipiame dėmesį, kad pateikdami nuotraukas parodai, pedagogai prisiima atsakomybę už jų
viešinimą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Nuotraukos bus talpinamos www.ylakiudarzelis.lt puslapyje. Nuorodos į vaikų virtualią parodos
ekspoziciją dalyviams bus atsiųstos elektroniniu paštu.
11. Parodos dalyviai bus apdovanojami pažymėjimais (mokytojai) bei padėkos raštais
(ugdytiniams).
12. Parodos organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus įvairiuose tinklalapiuose.
13. Darbai autoriams negrąžinami.
14. Kilus klausimams skambinti ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Vaidai Narkienei,
tel. 8 614 15937, priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Virginijai Navidanskienei,
tel. 8 616 88342.

1 priedas
DALYVIO ANKETA
Pedagogo vardas, pavardė
Ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas
Grupės pavadinimas/ ugdytinio vardas,
pavardė, amžius
Miesto, miestelio pavadinimas

