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RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, JŲ 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) IR MOKYTOJŲ VIRTUALIOS NUOTRAUKŲ PARODOS 

„AUGALŲ ŽAVADIENIS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų (globėjų) ir 

mokytojų virtualios nuotraukų parodos „Augalų žavadienis“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, 

uždavinius, organizavimo tvarką, darbų pateikimo formą. 

2. Paroda skirta Tarptautinei augalų žavėjimosi dienai paminėti. 

3. Parodos organizatorius – Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras ir 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. 

4. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-

daugiafunkcio centro svetainėje https://sedbarudc.lt, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos svetainėje 

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

(idėjos, darbeliai, pamokėlių planai). 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos tikslas – skatinti stebėti mus supantį pasaulį, pažinti augalus, išreikšti meilę, 

pagarbą augalams. 

6. Parodos uždaviniai:  

6.1. skatinti domėtis augalų karalystės paslaptimis, plėsti vaikų žinias apie augalus  

6.2. ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo 

kompetencijas. 

6.3. skatinti vaikų, tėvų (globėjų), mokytojų bendradarbiavimą įgyvendinant kūrybines 

idėjas, fantazijas. 

6.4. patirti gerų emocijų ir džiugių akimirkų, stebint parodos kūrybinius darbus uždaroje 

„Facebook“ grupėje. 

 

III SKYRIUS 

ORGANIZATORIAI 

7. Parodos koordinatorės: Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Dijana Karpinienė, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Virginija Daktarienė, tel. 8(427)47247; el. paštas: sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com 

https://sedbarudc.lt/
https://kelmespt.lt/
mailto:sedbaraidaugiafunkcis@gmail.com


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

edita.dzvankauskiene@kelmespt.lt , tel. nr. 861407407. 

IV SKYRIUS 

 DALYVIAI 

 

9. Parodoje kviečiami dalyvauti visi Lietuvos  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, tėvai (jų globėjai) ir mokytojai. 

 

V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Mokytojai, pageidaujantys dalyvauti projekte, registruojasi internetinėje registravimo 

sistemoje https://semiplius.lt/ nuo balandžio 14 d. iki gegužės 7 d. (Registracijoje ieškoti Kelmės 

rajono savivaldybės renginių kalendoriaus). 

11. Vaikai su mokytojais ar tėvais (globėjais) fotografuoja juos supančius žydinčius 

augalus. 

12. Nuotraukas arba nuotraukų koliažus įkelti į socialinę internetinę Facebook grupę 

AUGALŲ ŽAVADIENIS. 

13. Nuotraukas galima kelti nuo balandžio 14 iki gegužės 14 dienos, nurodant įstaigos 

pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, grupės pavadinimą, ugdytinio vardą.  

14. Nuotraukos virtualiai parodai turi būti ryškio ir geros kokybės. Nuotraukų skaičius 

neribojamas. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Parodos organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių. 

16. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės švietimo pagalbos tarnybos 

metodinės veiklos pažymos. 

17. Visiems parodos dalyviams Facebook uždaroje grupėje bus įteikti Kelmės r. Šedbarų 

pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro padėkos raštai. 

18. Dalyviams, užsiregistravusiems internetinėje registravimo sistemoje 

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

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

bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, talpinami organizatorių internetinėje svetainėje ir 

socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje. 

20. Pateikdami darbus parodos dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui 

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

platinti parodai pateiktus darbus ar jų kopijas Lietuvoje. 

21. Parodos organizatorius įsipareigoja neviešinti parodos dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

22. Parodos organizatoriai pasilieka teisę koreguoti parodos nuostatus. 
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