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Vilniaus miesto ikimokyklinių švietimo įstaigų bendruomenių
Socialinio-kūrybinio projekto-parodos ,,APKABINU IR DĖKOJU”
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vilniaus miesto ikimokyklinių švietimo įstaigų bendruomenių socialinio-kūrybinio projekto-

parodos ,,Apkabinu ir dėkoju” (toliau – Projektas-paroda) nuostatai reglamentuoja projekto-parodos
tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2.

Projekto-parodos aktualumas.

Adventas kasmet visus kviečia į susikaupimo, rimties, apmąstymų metą. Tai prasmingas laikas, tai
proga parodyti meilę kitam, padrąsinti, paguosti, apgaubti vienas kitą dėmesiu, supratimu,
paprasčiausiai apkabinti ir padėkoti.
Vykdant šį projektą-parodą, siūloma bendra pedagogų, vaikų ir šeimos narių kūrybinė veikla –
meškiuko kūrimas, knygos skaitymas, mokymasis reikšti padėką, apkabinti šalia esantį, istorijos apie
keliaujantį meškiną kūrimas. Projekto-parodos simbolio keliaujančio po Vilniaus ikimokyklines
įstaigas Meškiuko sutiktuvės bendruomenėje, mokymasis reikšti emocijas, apkabinti ir išsakyti
dėkojimą gerins bendravimą ir bendradarbiavimą, sukurs vaikų ugdymui(-si) palankią socialinęemocinę aplinką.

II SKYRIUS
PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
Projekto-parodos tikslas: atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius padėti
ugdytis šiuos pasiekimus: bendravimą ir bendradarbiavimą su bendraamžiais, su suaugusiais; emocijų
suvokimą ir raišką; savivoką ir savigarbą.
Uždaviniai:
1. Ugdyti pagarbą tarp bendraamžių ir suaugusiųjų, gebėti užmegzti ir palaikyti draugystę,
geranoriškus santykius, mokėti rūpintis vieni kitais.

2. Mokyti vaikus išreikšti dėkingumą bei priimti kito asmens dėkingumo ženklus: apkabinimus,
žodines padėkas, malonybinius žodžius, mandagumo veiksmus ir kt.
3. Atskleisti bendruomenių kūrybiškumą, kartu su vaikais kuriant įdomius žaismingus meškiukus
parodai, iliustruojant knygą, naudojant įvairias medžiagas, jaučiant kūrybinę laisvę, kūrybinį
džiaugsmą.
4. Sutelkti dalyvaujančias įstaigas vienijančiai dėkingumo ir gerumo sklaidai kuriant bendrą
istoriją.

III SKYRIUS
PROJEKTO-PARODOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ

1.

Projekto-parodos organizatoriai – Vilniaus lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo
skyrius.

Projekto iniciatorė ir vadovė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorė Laima Bartaškienė.
Atsakingas asmuo – Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pavaduotoja ugdymui Gitana Buivydienė.
2.

Projekto-parodos koordinatorė – Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pavaduotoja ugdymui

Gitana Buivydienė.
3.

Projekto-parodos trukmė.
3.1. Projekto-parodos pradžia 2018-12-04, pabaiga 2019-05-05.

4.

Projektas-paroda susideda iš trijų etapų:
4.1.Pirmas etapas:
4.1.1. Meškino gamyba ir dėkojimo šūkio sukūrimas. Gaminamas parodai meškinas 3D
formatu su padėkos šūkiu ir sukurtu vardu.
4.1.2.

Darbus parodai pristatyti iki 2018 m. gruodžio 3 d.

4.1.3.

Darbų paroda vyks iki 2019 m. sausio 4 d.

4.2.Antras etapas:
4.2.1.

Įstaigoms, pristačiusioms darbus, įteikiama dovana knyga, kurią skaitant vaikai
mokysis reikšti draugystę vienas kitam.

4.2.2.

metodinė priemonė, kurioje pateiktos idėjos veiklai su vaikais.

4.3.Trečias etapas:
4.3.1. Projekto-parodos simbolis Meškiukas 2018m. gruodžio 6 d. pradeda kelionę po
Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, pristačiusias darbus parodai.

Meškiuko tikslingai kelionei pasitelkiamas kartografų sukurtas žemėlapis. Pradinis
kelionės taškas - artimiausia projekte-parodoje dalyvaujanti ikimokyklinio ugdymo
įstaiga.
4.3.2. Projekto-parodos simbolis Meškiukas svečiuojasi kiekvienoje projekte-parodoje
dalyvaujančioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Vaikai mokys meškiuką kaip
reikia apkabinti ir pasakyti padėkojimą. Vaikai kartu su suaugusiais sukurs
Meškiuko istoriją ir ją užrašys knygoje.

IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO-PARODOS DALYVIAMS
1.

Parodoje-projekte gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, jų

pedagogai, tėveliai.
2.

Įstaigos, norinčios dalyvauti Vilniaus miesto ikimokyklinių švietimo įstaigų bendruomenių

socialiniame-kūrybiniame projekte-parodoje užpildo dalyvio paraišką (Priedas Nr. 1) ir pateikia
elektroniniu paštu rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt iki 2018-11-30.
3.

Projektui-parodai pristatomas 3D meškinas, sukurtas iš medžiagos, atsparios drėgmei, vėjui.

Darbų formatas: ne mažesnis nei 1 metras.
4.

Prie pateiktų parodai darbų pridedama kortelė su šūkiu apie dėkingumą, gerumą ir Meškiuko

vardu. Kortelėje nurodomas ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas.
Darbus pristatyti adresu: Didlaukio g. 35, Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“, iš anksto susitarus
dėl atvykimo telefonu +370 5 277 7786.
5.

Darbai bus eksponuojami Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kiemelyje.

6.

Parodai pasibaigus, darbus atsiimti 2019 m. sausio 4 d.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.

Visi dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

2.

Planuojama sukurti elektroninę knygą „Meškiuko kelionė: mokausi apsikabinti ir reikšti padėką“
iki 2019 m. balandžio 5 d. Knygelė bus išleista PDF formate ir išsiųsta visoms projekteparodoje dalyvaujančioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms paraiškoje nurodytu elektroninio
pašto adresu.

PRIEDAS NR.1
Vilniaus miesto ikimokyklinių švietimo įstaigų bendruomenių
socialinio kūrybinio projekto – parodos ,,APKABINU IR DĖKOJU”
DALYVIO PARAIŠKA
Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Adresas

Atsakingas asmuo

Kontaktai
(El. paštas, telefonas)

Paraišką užpildė:
Pareigos, vardas, pavardė....................................................................................................
Atsiųsti elektroniniu paštu rastine@gintarelis.vilnius.lm.lt iki 2018-11-30

