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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“  

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS UGDYTINIŲ, 

MOKYTOJŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VIRTUALUS KŪRYBINIS PROJEKTAS „LAUKO 

ERDVIŲ ĮVAIROVĖ IR PRIEMONĖS – VAIKO SĖKMINGOS PATYRIMINĖS VEIKLOS 

GARANTAS“ NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, mokytojų, tėvų 

(globėjų) virtualaus kūrybinio projekto „Lauko erdvių įvairovė ir priemonės – vaiko sėkmingos 

patyriminės veiklos garantas“ (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir 

uždavinius, dalyvius, projekto organizavimo tvarką ir trukmę, reikalavimus kūrybiniams darbams, 

projekto organizavimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“, Turistų g. 30, Klaipėda, 

LT–92281, tel.: 8 46 490095, el. p.: info@klaipedosgiliukas.lt.  

3. Projekto idėjos autorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė, el.p.: aida.gedrimiene@klaipedosgiliukas.lt; projekto 

koordinatoriai – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Diana Krasnopiorova ir ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Giedrė Urbikaitė-Popova el. p.: projektai@klaipedosgiliukas.lt  

4. Projekto organizatoriai ir rengėjai – Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ 

direktoriaus 2022 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V- 35 reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, 

darbų pateikimo sąlygas. 

5. Projekto nuostatai skelbiami socialinio tinklo Facebook paskyroje „Auklėtoja 

auklėtojai“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ internetinėje svetainėje 

www.klaipedosgiliukas.lt.  

6. Projektas vyks virtualioje erdvėje, socialinio tinklo Facebook viešoje grupėje „Lauko 

erdvių, veiklų įvairovė“  

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Projekto tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi lauko erdvių ir priemonių panaudojimo 

galimybėmis vaikų ugdymui(si).  

8. Projekto uždaviniai: 

8.1. Skatinti įstaigų bendruomenes kūrybiškai panaudoti lauko erdves ir priemones vaikų 

ugdymui(si). 

8.2. Stiprinti mokytojų, ugdytinių ir tėvų (globėjų) įsitraukimą. 

8.3. Sudaryti sąlygas vaikų patyriminei, kūrybinei saviraiškai.  

8.4. Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.  
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III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

9. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 

mokytojai, tėvai (globėjai). 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

10. Projekto trukmė – 2022 m. gegužės 5 d. – 2022 m. lapkričio 15 d.  

11. Projektas vykdomas dviem etapais: 

11.1. I etapas: idėjų, veiklų fotonuotraukos keliamos į socialinio tinklo Facebook uždarą 

grupę „Lauko erdvių, veiklų įvairovė“ iki 2022 m. spalio 15 d; 

11.2. fotonuotraukos keliamos su aprašu, kuriame nurodytas įstaigos pavadinimas, dalyvio 

vardas, pavardė, idėjos/veiklos pavadinimas; 

11.3. fotonuotraukose vaikų veidų neturi matytis; 

11.4. II etapas: nuo 2022 m. spalio 15 d. idėjos, veiklų fotonuotraukos įkeltos į socialinio 

tinklo Facebook uždarą grupę „Lauko erdvių, veiklų įvairovė“ tampa prieinamos visiems 

vartotojams. 

12. Dalyviai, dalyvaujantys projekte, užpildytą dalyvio anketą atsiunčia el. paštu: 

projektai@klaipedosgiliukas.lt. 

 

 V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Projekto dalyviai, atsiųsdami idėjų, veiklų fotonuotraukas, patvirtina, kad yra šių 

fotonuotraukų autoriai, ir sutinka su jų viešu platinimu, publikavimu, bei ugdytinio vardo, pavardės, 

amžiaus, atstovaujamos įstaigos, grupės skelbimu. 

14. Visi dalyviai gaus Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ padėkos raštus. 

15. Kilus klausimams prašome kreiptis el. paštu: projektai@klaipedosgiliukas.lt. 
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Priedas Nr. 1 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

UGDYTINIŲ, MOKYTOJŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ) VIRTUALAUS KŪRYBINIO 

PROJEKTO „LAUKO ERDVIŲ ĮVAIROVĖ IR PRIEMONĖS – VAIKO 

SĖKMINGOS PATYRIMINĖS VEIKLOS GARANTAS“ 

DALYVIO ANKETA 
 

Atstovaujamos įstaigos pavadinimas, 

elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris 

 

Mokytojo, tėvų (globėjų) vardas, 

pavardė, elektroninio pašto adresas, 

telefono numeris 

 

Idėjos, veiklos pavadinimas, autorius 

Trumpa DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS 

užrašyta veiklos, idėjos versija (ne 

daugiau kaip 50 žodžių) 

 

 

 

Pastaba. Anketa turi tilpti į A4 formato lapą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


