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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRAS
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“
RESPUBLIKINIO PROJEKTO „EŽERĖLIS“ SKAITO VAIKAMS“, SKIRTO
TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių lopšelių-darželių vaikų, tėvų ir pedagogų projekto-parodos „Ežerėlis“ skaito
vaikams“ (toliau-projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, organizavimą,
vykdymo laiką, dalyvius.
2. Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Ežerėlis“ Ežero g. 70, Šiauliai.,
tel. (841 523827; el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt ). Projekto iniciatorius Šiaulių lopšelio-darželio
„Ežerėlis“ direktorė Rita Daubarienė, el. p. direktorė@ezerelis-siauliai.lt, projekto organizatoriai
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Kryževičienė,
el. p. ugdymas@ezerelis-siauliai.lt, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Eivyda
Kučinskienė, logopedė metodininkė Eglė Kovėrienė, ikimokyklinio ugdymo vyresniosios
auklėtojos Aušra Ignatavičienė ir Laura Zinkevičienė.
3. Projektą organizuoti paskatino noras ieškoti naujų netradicinių kūrybinės išraiškos
būdų, emocinių išgyvenimų su pedagogais, vaikais, jų tėvais bei socialiniais partneriais.
4. Projekto nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio–darželio „Ežerėlis“ tinklapyje
www.ezerelis.mir.lt.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas. Žadinti vaikų domėjimąsi knyga, skatinant vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų
šeimos narių kūrybinę, literatūrinę saviraišką.
6. Uždaviniai:
6.1. padėti vaikui pamilti knygą, įtraukiant juos į aktyvią kūrybinę veiklą
6.2. pratintis klausytis ir suprasti suaugusiųjų ir vaikų kalbėjimą
6.3. ugdytis pagarbą gimtajai kalbai
6.5. plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų
III SKYRIUS
DALYVIAI IR ORGANIZAVIMO TVARKA
7. Projekto dalyviai – Lietuvos respublikos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagogai, tėvai.
8. Pareiškėjai, norintys dalyvauti projekte, atsiunčia dalyvio anketą iki 2019 m. kovo 1
d. el. p. ugdymas@ezerelis-siauliai.lt
9. Atsiutusiems anketas ir užsiregistravusiems semiplius sistemoje projekto organizatoriai
atsiųs nufilmuotą lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pedagogų ir vaikų sukurtą istoriją be pabaigos.
10. Išklausę lopšelio-darželio „Ežerėlis“ sukurtą istoriją be pabaigos, projekto dalyviai
(vaikai, pedagogai, tėvai) sukuria pradėtai istorijai 3-5 min. trukmės pabaigą ir nufilmuoja sukurtos
pabaigos pateiktį (pvz.: pasakoja auklėtoja; pasakoja vaikai; pasakoja vaikai, auklėtoja, tėvai ir kt.).
Sukurtą istorijos pabaigą vaikas(ai) iliustruoja piešiniu(-iais).

11. Filmuotą medžiagą, sukurtos istorijos pabaigos tekstinį variantą (Word programa) ir
piešinio(ių) nuotrauką(as) iki 2019 m. kovo 22 d. atsiųsti į lopšelį-darželį „Ežerėlis“ el.
p. ugdymas@ezerelis-siauliai.lt. Siunčiant projekto medžiagą būtina nurodyti atstovaujamos
švietimo įstaigos pavadinimą, adresą, tel., el. paštą.
12. Filmuota medžiaga ir fotografijos bus eksponuojamos Šiaulių lopšelio–darželio
„Ežerėlis“ interneto svetainėje www.ezerelis.mir.lt. nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d.
13. Projekto dalyviams bus išsiųsta filmuota medžiaga su sukurtomis istorijos
pabaigomis ir piešinių fotografijomis. Bus sukurta e formos knyga ir organizuota piešinių paroda.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Dalyvavimas projekte reiškia projekto dalyvių sutikimą viešinti ir publikuoti video
medžiagą ir kt. teisės aktų numatyta tvarka.
15. Visiems projekte dalyvavusiems pedagogams bus įteikti Šiaulių švietimo centro
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
16. Dėl kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registruotis internetinėje registravimo
sistemoje
„Semi+“.
Prisijungti
prie
sistemos
galima
centro
internetinėje
svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje
„Registracija“
arba
tiesiogiai
internete,
adresu http://www.semiplius.lt/. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės
švietimo centro telefonu (8 41) 525983, mob. tel. 8 652 25122.
Dalyvio mokestis – 3 Eurai
Mokėti galima tik pavedimu. Biudžetinėms įstaigoms mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100
8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti
pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300.
_____________
Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų,
pedagogų ir tėvų projekto-parodos „Ežerėlis" skaito vaikams“
nuostatų priedas
DALYVIO ANKETA
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Pedagogo vardas, pavardė
Adresas, kontaktinis tel., el. paštas
_________________

