
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“
Direktoriaus 2018-10-05 įsakymu Nr. U7-113 

RESPUBLIKINĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ FOTO NUOTRAUKŲ PARODOS „MUMS RŪPI  MEDIS“
NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinės nuotraukų  parodos „Mums rūpi medis“ (toliau – paroda) nuostatai nustato  tikslą ir

uždavinius, parodos organizavimo, dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ekologinio projekto kūrybinė darbo

grupė (toliau – organizatorius), partneris – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo centras.

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Parodos tikslai – ugdyti gamtos saugojimo vertybes, perteikiant vaikams ekologinį pažinimą

naujais ugdymo būdais ir metodais; skatinti Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.

4. Uždaviniai:

4.1. papuošdami medį savo pagamintomis ,,draugystės apyrankėmis“ vaikai atras ryšį su juo;

4.2. diskutuodami,tyinėdami vaikai gilins žinias apie medžio svarbą žmogui , aplinkai;

4.3. fotografuodami ugdytiniai įgys naujų aplinkos pažinimo būdų.

III. DALYVIAI

5. Nuotraukų parodoje gali dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai.

6. Parodai pateikiamas ne daugiau kaip 1 darbas iš vienos ugdymo įstaigos.

IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS

7. Parodos dalyviai registruojami iki 2018 m. spalio 20 d. elektroniniu paštu
almarumsiene@gmail.com (siunčiama užpildyta dalyvio paraiška Priedas Nr.1)

8. Darbai parodai siunčiami arba pristatomi į Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Volungėlė“ iki 2018 m. 
lapkričio 3 d. adresu: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“, I. Simonaitytės 26, LT-95135, 

Klaipėda.

9. Parodą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ ekologinio projekto darbo grupė: 
Emilija Jocienė, Alma Rumšienė, Ilona Gaidienė, Vida Kuršaitienė, Reda Karčikienė, Erika 
Liutinskienė.

V. PARODOS LAIKAS IR VIETA

9. Nuotraukų paroda vyks nuo 2018 m. lapkričio 5 d. iki 2018 m. gruodžio 10 d. Klaipėdos

pedagogų ir kultūros centre (PŠKC), adresu Baltijos prospektas 51, Klaipėda.

VI. REIKALAVIMAI  DARBAMS

10. Parodos dalyviai gamina draugystės apyrankę ir ja apdovanoja pasirinktą medį (iš įvairių

medžiagų ir technikos: siūlai, audiniai, antrinės žaliavos ir t.t.)

11. Papuoštą medį nufotografuoja ir atsiunčia vieną A4 formato nuotrauką. Į voką prideda dalyvio

metriką (priedas Nr.2)



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internetinėje ir viešoje erdvėse atsako nuotraukų

siuntėjas.

13. Parodai atsiųsti darbai autoriams negrąžinami.

14. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus (ių) sutikimą su visomis parodos sąlygomis.

15. Padėkos raštai dalyviams bus išsiųsti kiekvienam į nurodytą elektroninio pašto adresą.

16. Organizatoriai  pasilieka  teisę koreguoti parodos nuostatus.

___________________________ 



Priedas Nr.1 

 

Respublikinės foto nuotraukų parodos „Mums rūpi medis“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 \ 

 

(ugdymo įstaigos pavadinimas, adresas ir elektroninio pašto adresas) 

 

 

Autoria

us (-

ių)amži

us 

Autorius (-iai) Pedagogo vardas, pavardė 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Priedas Nr.2 

  

Dalyvio metrikas 

 

 

 

Darbo autoriaus vardas, pavardė  

Darbo autoriaus amžius  

Švietimo įstaigos pavadinimas, elektr.paštas   

Pedagogo vardas, pavardė, elektr. paštas  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 




