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ŠIRVINTŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS „MANO DRAUGAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios piešinių parodos 

„Mano draugas“ (toliau – Virtuali piešinių paroda) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Virtuali piešinių paroda skirta lapkričio 29-ajai – Tarptautinei draugo dienai paminėti. 

3. Projekte kviečiamos dalyvauti Širvintų rajono ikimokyklinės švietimo įstaigos. 

4. Projekto aktualumas: 

Kiekvienam yra svarbu turėti draugų. Draugystė – tai nepaprastas, kupinas atradimų patyrimas. 

Jis padeda mums augti, pažinti pasaulį, atskleisti save. Visos veiklos, vyksiančios projekto metu, 

prasmingos ne tik mūsų vaikams, bet ir įstaigų bendruomenėms, kurios skatins ugdymo įstaigų 

mokytojų ir pagalbą teikiančių specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą, bei patirties sklaidą. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Virtualios parodos tikslas – gerinti ugdytinių socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, 

siekiant pagarbių ir draugiškų tarpusavio santykių. 

6. Virtualios parodos uždaviniai: 

6.1. Aptarti draugystės reikšmę, pakantumą vienas kitam, skatinti pastebėti šalia esančių 

nuotaikas, pomėgius. 

6.2. Formuoti gebėjimą suprasti vienas kitą, jausti buvimo kartu džiaugsmą. 

6.3. Puoselėti vaikų meninius gebėjimus, kūrybiškumą, saviraišką, vaizduotę. 

6.4. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

6.5. Teikti vaikams ir bendruomenei kuo daugiau malonių išgyvenimų, įspūdžių, džiaugsmo, 

žadinti vaikų teigiamas emocijas ir kūrybines galias. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Projekto organizatoriai – Širvintų lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ (Jaunimo g. 16, LT-19113 

Širvintos). 

8. Projekto iniciatorė Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ socialinė pedagogė Inga 

Maslinskienė (kontaktinis tel.: 8 686 94603). 

9. Projekto koordinatorė Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorė Rita Sinkevičienė. 
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IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Projekto trukmė: 2021-11-15 – 2021-11-29. 

11. Virtuali piešinių paroda bus eksponuojama Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ socialinio 

tinklo Facebook paskyroje https://www.facebook.com/sirvintuboruzele. 

12. Piešinių nuotraukos paskyroje bus talpinamos 2021 m. lapkričio 29 d. 

 

V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI DARBAMS 

 

13. Parodai darbai piešiami pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis. 

14. Piešinių formatas – A4. 

15. Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta 

dalyvio kortelė (žiūrėti 1 priedą), kurioje nurodyta: ugdymo įstaigos pavadinimas, darbo autoriaus 

vardas, pavardė, amžius ir pedagogo vardas, pavardė. 

16. Darbai gali būti individualūs ar kolektyviniai. 

17. Darbus pristatyti iki 2021 m. lapkričio 26 d. adresu: Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė“, 

Jaunimo g. 16, LT-19113 Širvintos arba nufotografuotus/nuskanuotus atsiųsti el. paštu 

i.maslinskiene@gmail.com. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Visi virtualios piešinių parodos dalyviai bus apdovanoti organizatorių padėkomis. 

19. Dėl papildomos informacijos arba iškilus klausimams kreiptis el. paštu 

i.maslinskiene@gmail.com arba tel. 8 686 94603. 

20. Darbai autoriams negrąžinami. Projekto organizatoriai pasilieka teisę publikuoti darbus 

įvairiuose leidiniuose bei interneto svetainėse. 

____________________________________ 
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Širvintų rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualios 

piešinių parodos „Mano draugas“ nuostatų 

1 priedas 

 

 

 

ŠIRVINTŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

VIRTUALIOS PIEŠINIŲ PARODOS „MANO DRAUGAS“ 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

 

Įstaigos pavadinimas  

Ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė (-ės), amžius  

Pedagogo vardas, pavardė  


