PATVIRTINTA
Alytaus ,,Vilties‘‘ mokyklos-darželio
Direktoriaus 2021 m. kovo 16 d.
įsakymu Nr. V-26

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
FOTONUOTRAUKŲ PARODOS
„AR MATAI? AR GIRDI? PAVASARIS ATEINA!“
NUOSTATAI
Varveklių ašaromis išlašėjo
Žiema, ištirpo jos vaizdai.
Ir saulė spinduliais jau siuvinėja
Gimtinės rūbą atspalviais naujais.
(Kęstutis Ivinskis, 2021)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės nuotraukų parodos „Ar matai? Ar girdi? Pavasaris ateina!“ (toliau – Paroda) nuostatai
reglamentuoja tikslą ir uždavinius, parodos organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Parodą organizuoja Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos
metodininkės Irena Petrikonytė ir Nijolė Mikalonienė. Adresas: Volungės g. 28, Alytus.
Tel. (8 315) 75 580, el. paštas: vildm@viltis.alytus.lm.lt.
3. Parodą koordinuoja Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktorė Irmina Pajarskienė, tel. (8 315) 75
560 ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Surdokienė, tel. 8-698-74121.
4. Parodos nuostatai skelbiami Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio internetiniame puslapyje
www.viltis.alytus.lm.lt
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Projekto tikslai:
5.1. Padėti vaikui sąveikaujant su gamta ugdytis jutiminį suvokimą, vaizduotę per pažintinę-tiriamąją
ir praktinę veiklą.
5.2. Plėtoti bendradarbiavimą tarp miesto ir Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.
6. Projekto uždaviniai:
6.1. Stebės ir tyrinės gyvybės atbudimo apraiškas;
6.2. Pasijus gebantis įžvelgti ir fiksuoti vaizdus elektroninėmis priemonėmis;
6.3. Reikš emocijas, įspūdžius pasakojant, grožėsis supančia gamta;
6.4. Patirs ir pajus, kad ekologinė vertybė yra švarus oras, gamtos grožis, augalijos ir gyvūnijos
gausumas, švarus vanduo;
6.5. Išmoks apibūdinti metų laiką – pavasarį.

III. DALYVIAI
7. Fotonuotraukų parodoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai,
jų tėvai, mokytojai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai.
8. Siunčiamų nuotraukų kiekis neribojamas.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ
9. Dalyviai nufotografuoja bundančios gamtos reiškinį ir pateikia parodai nuotrauką skaitmeniniu
formatu.
10. Parodai pateikiami darbai turi atitikti parodos tematiką „Ar matai? Ar girdi? Pavasaris ateina!“.
11. Nuotraukas ir užpildytą dalyvio anketą (priedas Nr. 1) galima siųsti nuo 2021 m. kovo 19 d. (Pempės
diena) iki 2021 m. balandžio 23 d. (Jurginių diena) el. p. irute84@gmail.com
arba
gitana.surdokiene@gmail.com (prisegant užpildytą dalyvio anketą).
12. Nuo 2021 m. gegužės 3 d. virtualią parodą bus galima pamatyti Alytaus „Vilties“ mokyklos- darželio
internetinėje svetainėje www.viltis.alytus.lm.lt

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Pateikdamas darbus autorius tampa parodos dalyviu.
14. Visi parodos dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, kurie bus išsiųsti elektroniniu paštu.
15. Autorius, pateikdamas nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs
joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus atsako
nuotraukas pateikę asmenys.
16. Pateikdami parodos anketą, dalyviai sutinka, kad atsiųstos nuotraukos būtų naudojamos
(skelbiamos) organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.

----------------------------------------------

Priedas Nr. 1
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
FOTONUOTRAUKŲ DARBŲ PARODOS „AR MATAI? AR GIRDI? PAVASARIS ATEINA!“
DALYVIO ANKETA

Vaiko vardas, pavardė, amžius
Grupės pavadinimas
Įstaigos pavadinimas
Paruošusio mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo el. paštas, telefono Nr.

