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TARPTAUTINIS KŪRYBINIS PROJEKTAS 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS 

„GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ“ 

NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekto „Gurgu gurgu į 

Kaziuko turgų“(toliau – Projektas), nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, dalyvius ir 

organizavimo tvarką.  

2. Projektą organizuoja Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis ir Kelmės švietimo 

pagalbos tarnyba. 

3. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio 

svetainėje https://tytuvenudarzelis.lt, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

https://kelmespt.lt/, Facebook paskyroje, socialinio tinklalapio  „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI“ 

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai) ir ,,Ikimokyklinuko ir pradinuko pasaulis“ grupių failuose. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – skatinti domėjimąsi lietuviškomis tradicijomis, papročiais ir šventėmis. 

5. Uždaviniai: 

5.1. organizuoti kūrybiškumą skatinantį užsiėmimą, kurio metu būtų sukuriamas kūrybinis 

darbelis, atspindintis senuosius lietuvių amatus; 

5.2. plėsti įvairių meno priemonių, technikų panaudojimą; 

5.4. lavinti vizualinę raišką, kūrybiškumą, originalumą, meninę kompetenciją; 

5.5. dalintis gerąja patirtimi bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis bei 

lituanistinėmis mokyklomis iš kitų Europos valstybių.  

 

III. DALYVIAI 

6. Parodos dalyviai – Lietuvos ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytiniai. 

 

https://tytuvenudarzelis.lt/
https://kelmespt.lt/


IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR TVARKA 

7. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, nuo vasario 15 d. iki vasario 24 d. 

užpildytą dalyvio paraišką (priedas Nr. 1) siunčia el. pašto adresu tytuva.renginiai@gmail.com 

8. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje https://semiplius.lt/ nuo vasario 15 d. iki vasario 24 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės 

rajono savivaldybės renginių kalendoriaus). 

9. Projekto organizavimas: 

9.1. Mokytojai, kovo 1-5 dienomis organizuoja kūrybines veiklas ugdytiniams, kurioje jie 

įvairia technika kuria darbelius, panaudodami įvairias priemones bei technikas. 

10. Projekto trukmė – kovo 1-5 d.  

 

V. KŪRYBINIŲ DARBŲ – NUOTRAUKŲ KOLIAŽŲ PATEIKIMO TVARKA 

11. Koliažas sukuriamas iš 2-3 nuotraukų, kuriame tik užbaigti darbai, atspindintys 

senuosius lietuvių amatus (nuotraukas fotografuoti be ugdytinių).  

12.Vienas mokytojas gali kelti ne daugiau kaip penkis (5) nuotraukų koliažus. 

13. Koliažai į uždaros grupelės „GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ“ paskyrą 

keliami kovo 2-5 dienomis. Pasibaigus projekto terminui, nuotraukų prašome nebekelti.  

14. Įkeliant koliažą, viršuje būtina nurodyti šalį, tikslų ugdymo įstaigos pavadinimą (su 

miesto arba rajono pavadinimu), pedagogo(ų) vardą, pavardę.  

 

V. ORGANIZATORIAI 

15. Parodos koordinatorės:  

15.1. Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogė (vyresn. 

mokytoja) Asta Beniulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Irena Andrulienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė. Kontaktai: Asta 868549475, el. p. 

tytuva.renginiai@gmail.com 

16. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė, el. p. 

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt , tel. nr. 861407407. 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

18. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodinės 

veiklos pažymos. 

19. Visiems projekto dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus įteikti Kelmės r. Tytuvėnų 

vaikų lopšelio-darželio padėkos raštai. 

20. Dalyviams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

https://semiplius.lt/, bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos dalyvio pažymos.  

21. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad kūrybiniai darbai, nepažeidžiant 

bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami organizatorių internetinėje svetainėje ir 

socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

22. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams išimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, 

platinti konkursui pateiktus darbus ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje. 

22. Konkurso organizatorius įsipareigoja neviešinti konkurso dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

23. Konkurso Organizatorius, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo 

sąlygas. 

________________________________ 
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Priedas Nr. 1 

DALYVIO ANKETA 

 

Pedagogo vardas, 

pavardė el. paštas 

 

Įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas  

Įstaigos kontaktai  

tel. nr., el. paštas 

 

 

 

 

 

 


