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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS ,,VĖRINĖLIS“
ETWINNING TARPTAUTINIO PROJEKTO „NETIPINĖ APLINKA - VAIKŲ
KŪRYBIŠKUMO PLĖTOTĖ“
KAUNO MIESTO NUOTOLINĖS VAIKŲ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS
„TU NUMEGZK MAN, MAMA, KELIĄ“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto nuotolinės kūrybinės dirbtuvės „Tu numegzk man, mama, kelią“ nuostatai
reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką.
2. Dirbtuvės skirtos Motinos dienai paminėti.
3. Dirbtuves organizuoja Kauno lopšelis – darželis „Vėrinėlis“.
4. Dirbtuvių koordinatorius: direktorė Zita Ona Jurgelevičienė
5. Partneriai - Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC).
6. Nuotolinio baigiamojo renginio vadovas: Kauno l./d „Linelis“ direktorė Dr. Asta Tamušauskaitė,
eTwinning tarptautinio projekto „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“ koordinatorė.
II.

AKTUALUMAS

Įgyvendinant eTwinning tarptautinį projektą „Netipinė aplinka – vaikų kūrybiškumo plėtotė“,
svarbu skatinti vaikų ir bendruomenės veiklas netipinėse aplinkose ir netipinėmis formomis,
kalendorines šventes su vaikais ir projekto nariais įprasminant netipiniu, originaliu bei savitu būdu.
Gegužės mėnuo – mamos ir šeimos pagerbimo mėnuo, nes mama - tai šeimos židinio saugotoja,
vaikų auklėtoja, darbštumo, kalbos, gerumo mokytoja, papročių, liaudies dainų ir pasakų
puoselėtoja, kūrėja. Nuo mamos ir vaikų ryšio priklauso žmogaus, visuomenės, tautos socialinis
brandumas, dažnai ir ateitis. Vaikų ir mamų dvasinio ryšio sutvirtinimui pagerbsime mamas
džiaugsmo ir apmąstymų dieną dekoruodami juostas.
III.

TIKSLAS

Skatinti vaikų, tėvų bei mokytojų bendrystę įgalinant kūrybiškumui.
IV.
•
•
•

UŽDAVINIAI

Suburti etwinning tarptautinio projekto partnerius juostos mamai dekoravimui.
Skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą, kuriant geometrinį juostos dekorą.
Stiprinti bendruomenių narių bendradarbiavimą per veikimą kartu.
V.

DALYVIAI

eTwinning projektą „Netipinė aplinka - vaikų kūrybiškumo plėtotė“ vykdantys ikimokyklinio,
priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų, meno mokyklų, progimnazijų,
gimnazijų vaikai bei mokytojai, tėvai (globėjai).

VI.

LAIKAS IR VIETA

Nuotolinis baigiamasis renginys vyks gegužės 27 d. 10 val. Vaikai su mokytojais
demonstruoja sukurtą juostą grupėje, pasako jos pavadinimą; 1 – 2 vaikai dedikuoja žodžius,
skirtus mamai pagerbti.
Įstaigų juostų su vaikais pristatymas – 3-5 minutės.
Kūrybinių dirbtuvių baigiamasis renginys vyks nuotoliniu būdu per IKT įrankį Google
Meet. Jums bus atsiųsta e-nuoroda prisijungimui, dalyvio anketoje nurodytu el pašto adresu.
VII.
•
•

•
•

•

EIGA

Idėjos aptarimas. Mokytojai, vaikai, aptaria juostos dekoravimo elementus, ir į aptarimą
įtraukia tėvus; klausosi dainos „Tu numegzk man mamą kelią“.
Juostos dekoravimo technika – dekoravimo juosta yra statybinis tinklas (ilgis 1 m., plotis
30cm). Geometrinės detalės gali būti iš audinio, popierinės ir kt. Juostą dekoruoja vaikai su
mokytojais ar/ ir kartu su šeima. Kūriniui sugalvoja pavadinimą.
Erdvės papuošimas. Papuošia pasirinktą erdvę įstaigoje (viduje ar išorėje).
Foto nuotraukų pateikimas. Mokytojai ar / ir tėvai nufotografuoja dekoruojamos juostos
kūrybinio proceso akimirką ir dekoruotą erdvę (rezultatą). Dalyvio kortelėje užrašo juostos
pavadinimą (1 priedas).
Mokytojai siunčia 2 nuotraukas (1 foto kūrybinio proceso ir 1 foto rezultato) (JPG formatu)
ir dalyvio kortelę el. paštu info@verinelis.lt iki 2021 m. gegužės 24 d.
VIII . SKLAIDA

•
•
•

Iš mokytojų atsiųstų darbų nuotraukų bus sukurta projekto narių dekoravimo juostų
elektroninė knyga ,,Tu numegzk man, mama, kelią“ .
Elektroninė knyga ir foto nuotraukos bus patalpintos eTwinning platformoje projekto
paskyroje twinspace erdvės albume.
Darbai bus eksponuojami internetinėje svetainėje adresu: Kauno vaikų lopšelio - darželio
„Vėrinėlis“ internetinės svetainės http://www.verinelis.lt galerijoje, projekto eTwinning
platformoje, projektų narių įstaigų svetainėse.
IX. APDOVANOJIMAI

Dalyvavusioms įstaigoms bus pateiktos padėkos, mokytojams – Kauno pedagogų
kvalifikacijos centro pažyma. Padėkos ir pažymos bus išsiųstos dalyviams jų nurodytu el.
paštu.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
•
•
•

Dalyvaudami renginyje įsipareigojate laikytis Asmens duomenų apsaugos įstatymo.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į Kauno lopšelio – darželio ,,Vėrinėlis“ mokytoją
Gitaną Balčiuvienę telefono nr. 869940958, el. garfildux@gmail.com
Bendra juostų e-knyga bus parengta bus birželio mėnesį.
--------------------------------------------------------------

Renginio „Tu numegzk man, mama, kelią“
1 priedas

DALYVIO KORTELĖ
Įstaigos
pavadinimas, el. pašto adresas,
telefono numeris.
Dalyvių (vaikų) grupės amžius,
juostos pavadinimas
Mokytojo vardas, pavardė, el. pašto
adresas, telefono numeris

