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ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIS – DARŽELIS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS,

SKIRTAS TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI

„ŠEIMA – DIDŽIAUSIAS MANO TURTAS“

NUOSTATAI

Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena. Tai graži idėja, padedanti įprasminti, kad

šeima tai brangiausias mūsų visų turtas, be kurio neįsivaizduojame laimingo

gyvenimo. Projektu „Šeima – didžiausias mano turtas“ norima atkreipti visuomenės

dėmesį į šeimos svarbą.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto, skirto

Tarptautinei šeimos dienai paminėti, (toliau – Projektas) „Šeima – didžiausias mano

turtas“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, atsakingus vykdytojus,

dalyvius, organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas.

2. Projektą organizuoja Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio – darželio ikimokyklinio

ugdymo mokytoja Agata Mulerovaitė (el. paštas: agata.miuler@gmail.com), lietuvių

kalbos mokytoja Karolina Drabato (el. paštas: k.drabato@gmail.com). Projektą

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liucija Mulerovienė (el. paštas:

liucija.miuler@gmail.com).

3. Projekto nuostatai skelbiami Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio interneto

svetainėje http://bvokesdarzelis.lt, įstaigos socialinio tinklo Facebook puslapyje:

Baltosios Vokės lopšelis-darželis https://www.facebook.com/bvokesdarzelis.

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – puoselėti šeimos vertybinę sampratą per kūrybinę raišką.

5. Uždaviniai:

5.1. Skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas;

5.2. Stiprinti pagarbų, pozityvų bendravimą su šeimos nariais;

5.3. Ugdyti socialinę ir kūrybiškumo kompetenciją;

http://bvokesdarzelis.lt
https://www.facebook.com/bvokesdarzelis
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5.4. Skatinti ugdytinių, šeimos narių, pedagogų ir kitų bendruomenės narių

bendradarbiavimą.

III. DALYVIAI

6. Projekte kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo įstaigų pedagogai, ugdytiniai, jų šeimos nariai bei kiti bendruomenės nariai.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Projekto dalyviai pasirinkta forma (dainavimas, eilėraščio deklamavimas, šokis,

atvirutė) sukuria sveikinimą Tarptautinės šeimos dienos proga.

8. Sveikinimas gali būti individualus arba bendras.

9. Dalyviai užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr. 1) ir siunčia el. paštu

agata.miuler@gmail.com arba k.drabato@gmail.com.

10. Nufotografuotus arba nufilmuotus sveikinimus galima įkelti į socialinio tinklo

Facebook uždarą grupę “Šeima – didžiausias mano turtas” nuo 2021 m. balandžio 26

d. iki 2021 m. gegužės 17 d.

11. Įkeldami sveikinimus, viršuje įrašykite pilną įstaigos pavadinimą, vaiko vardą,

pavardę arba grupės pavadinimą, vaiko (-ų) amžių pedagogo vardą, pavardę.

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

12. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais. Padėkos raštai bus išsiųsti

dalyvių nurodytu el. paštu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Sveikinimai patalpinti į grupę vėliau nurodyto termino, neatitinkantys nurodytų

reikalavimų bei parodos tematikos, bus pašalinti iš grupės.

14. Dalyvavimas projekte reiškia dalyvių sutikimą, kad vaikai būtų filmuojami/

fotografuojami ir filmuota/fotografuota medžiaga būtų naudojama (nepažeidžiant

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) organizatorių internetinėje

svetainėje ir socialinio tinklo Facebook puslapyje.

15. Dalyvavimas projekte reiškia autoriaus (-ių) sutikimą su visomis projekto sąlygomis.

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

agata.miuler@gmail.com arba k.drabato@gmail.com .

mailto:agata.miuler@gmail.com
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Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo įstaigų projekto

„Šeima – didžiausias mano turtas“

Priedas Nr. 1

DALYVIO ANKETA:

Ugdymo įstaigos pavadinimas,

kontaktai (adresas, telefono

numeris, el. paštas)

Vaiko (- ų) vardas, pavardė arba
grupės pavadinimas

Vaiko (-ų) amžius

Pedagogo vardas, pavardė

Pedagogo el. paštas, telefonas

Anketą prašome užpildyti Times New Roman Nr.12 šriftu.


