
 

PATVIRTINTA 

Telšių švietimo centro direktoriaus 

2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. V-29 
 

TELŠIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ 

METODINIO BŪRELIO PROJEKTO-NUOTRAUKŲ PARODOS   

„RANKOS KURIA STEBUKLUS“ 

NUOSTATAI 

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projekto - nuotraukų parodos 

„Rankos kuria stebuklus“ (toliau – Projekto) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, 

organizavimo tvarką, vykdymo laiką, dalyvius, vykdymo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

2. Projekto organizatorius – Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio taryba. Iniciatorės ir koordinatorės – metodinio būrelio pirmininkė J. 

Nagienė (Telšių l.-d. „Eglutė“) ir metodinio būrelio tarybos narės: V. Jokšienė (Telšių l.-d.  

„Saulutė“), L. Deveikienė (Telšių l.-d. „Mastis“), R. Motiejauskienė (Telšių l.-d. „Eglutė“), O. 

Sidaravičiūtė (Telšių l.-d. „Eglutė“). 

3. Projektas skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto 

ugdymui, ypatingą dėmesį skiriant tolerancijai. Projekto įgyvendinimui pasirinktas lapkričio mėnuo, 

nes lapkričio 16 dieną švenčiama tarptautinė Tolerancijos diena. Projekte tolerancijos simboliu 

pasirinktos rankos. Visų mūsų – mažo vaiko, paauglio, jauno, brandaus ar senyvo žmogaus rankos 

skirtingos, bet jas visas vienija bendra idėja: savo rankomis kurti gėrį, reikšti pagarbą vieni kitiems. 

Bendrai su draugais ir šeimos nariais išgyventos malonios akimirkos žadins vaikų teigiamas emocijas, 

praplės grožio ir gėrio supratimo ribas, sukurs pakantumo ir pagarbos vienas kitam aplinką.  

 

II SKYRIUS 

 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslai: 

4.1. plėsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų supratimą apie toleranciją:  

ugdyti draugystę, gerumą, norą padėti vieni kitiems ir skatinti jų pagarbą įvairaus amžiaus, lyties, 

fizinės ir psichinės negalios bei rasės žmonėms; 

4.2. plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinį bendradarbiavimą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. organizuoti Telšių rajono ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose  

kūrybinius užsiėmimus tema „Rankos kuria stebuklus“ ir užfiksuoti juos nuotraukose; 

5.2. sukurti bendrą kūrybinių darbų-nuotraukų virtualią parodą, skirtą tarptautinei 

Tolerancijos dienai paminėti, ir kaip gerąją patirtį, talpinti ją į Telšių švietimo centro internetinės 

svetainės edukacinį banką;  

5.3. organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinį užsiėmimą –  

kūrybinių užsiėmimų-nuotraukų parodą Telšių švietimo centre. 

 

III SKYRIUS 

 

DALYVIAI 

 

6. Projekto dalyviai – Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 

ugdytiniai, jų tėveliai. 

  



 

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

7. Norintys dalyvauti projekte-virtualioje nuotraukų parodoje „Rankos kuria stebuklus“ iki 2020 

m. lapkričio 6 d. į el. paštą: zemaitijapr@gmail.com atsiunčia: 

7.1 . vieną nuo įstaigos užpildytą dalyvio(ų) paraišką (priedas Nr. 1); 

7.2 . akcentuojant rankas, pateikiama meniška, kūrybiška nuotrauka, kurioje: 

7.2.1. užfiksuotas vaiko(ų) rankomis daromas geras darbas (rankos sodina augalą,  

padeda draugui užsirišti batus, apkabina liūdintį ir pan. Galimi ir meniški sprendimai: piešimas, 

žodžių rašymas ant rankų); nuotraukoje galima vaizduoti vaiko, šeimos ar visos grupės rankas, 

darančias gerą darbą (veido(-ų) nuotraukoje neturi matytis, dėmesys rankoms); 

7.2.2. projekte-nuotraukų parodoje dalyvaujanti ikimokyklinio ar priešmokyklinio 

viena ugdymo grupė gali siųsti tik vieną foto nuotrauką;  

7.2.3. nuotrauka turi atitikti temą, būti kokybiška, gulsčia padėtimi. Nuotrauka(-os),  

neatitinkančios projekto-nuotraukų parodos reikalavimų, nebus eksponuojamos. 

7.3. Nuo įstaigos pateikiamas vienas garso įrašas su vaiko(-ų) mintimis apie draugystę, 

toleranciją, gerus darbus, pagalbą kitiems. Įrašo trukmė iki 15 sekundžių. 

8.  Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos, norinčios dalyvauti Telšių 

švietimo centre organizuojamoje projekto-nuotraukų parodoje „Rankos kuria stebuklus“, iki 2020 m. 

lapkričio 10 d. paruošia: 

8.1. iš savo įstaigos kūrybinių darbų-nuotraukų 1-2 koliažą(-us) (formatas A4); 

8.2. raštu garso įraše vaikų išsakytas mintis (formatas A4, šriftas 12 Time New Roman); 

8.3. visą šią medžiagą pristato į Telšių švietimo centrą metodininkei Nijolei Vaičekauskei 

(105 kab.). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.  Lapkričio 16 d. iš atsiųstų nuotraukų bus sukurta virtuali paroda (vaizdo albumas), kuri bus  

patalpinta Telšių švietimo centro internetinėje svetainėje edukaciniame banke. Medžiaga bus  išsiųsta 

Projekte dalyvavusioms įstaigoms ir dalyviams. 

10. Parodos organizatoriai pasilieka teisę gautą parodos medžiagą publikuoti įstaigossvetainėje  

ir kituose tinklapiuose. Už dalyvių sutikimą eksponuoti nuotraukas internetinėje ir viešose erdvėse 

atsako nuotraukų siuntėjas. 

11. Nuotraukų parodos „Rankos kuria stebuklus“ dalyviai – Telšių rajono ikimokyklinį ir  

priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos, bus  apdovanotos organizatorių elektroninėmis  

padėkomis. 

12. Nuotraukų parodos „Rankos kuria stebuklus“ atidarymas Telšių švietimo centre vyks  

2020 m. lapkričio 12 d. 

13. Projekto-nuotraukų parodos organizatoriai ir dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

ugdymo mokytojai gaus Telšių švietimo centro pažymas. 

14. Kilus klausimams, prašome skambinti +370 61 886 742 arba rašyti į el. paštą:  

zemaitijapr@gmail.com arba jurgita.nagiene@gmail.com  
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1 priedas 

 

 

TELŠIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

METODINIO BŪRELIO PROJEKTAS-NUOTRAUKŲ PARODA  

„RANKOS KURIA STEBUKLUS“ 

 

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Eil. 

Nr. 

Švietimo įstaiga Mokytojo, vardas, pavardė, 

pareigos 

Mokytojo ar įstaigos el. paštas, 

telefonas 

    

    

    

    

 

 

 

 

 


