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NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Užgavėnės - išskirtinė metų diena. Ja baigiasi kalėdinis linksmybių laikotarpis ir
prasideda susitelkimo prieš Velykas metas. Tai tradicinė ne tik lietuvių, bet ir daugumos Europos
šalių gyventojų šventė. Vienas pagrindinių Užgavėnių šventės atributų - kaukės bei
persirenginėjimas. Tradicinės kaukės – gervė, meška, arklys, ožys, giltinė, čigonas, seni negražūs
žmonės, velniai. Dažnai kaukės turi išryškintą nosį, iškreiptą retadantę burną, asimetriškas akis.
Užgavėnių kaukės, kokios jos bebūtų baisios, visada šypsosi.
1. Kūrybinio projekto „Užgavėnių kaukių puota“, skirto tradicinei kalendorinei žiemos išvarymo
ir pavasario kvietimo šventei paminėti, nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius,
dalyvius, projekto organizavimą, dalyvių veiklos įvertinimą.
2. Projektą organizuoja bei koordinuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Eglė Mačinskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija
Bubinienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalia Neverauskienė.
II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Projekto tikslas – kviesti ikimokyklinių įstaigų mokytojus, švietimo pagalbos specialistus,
meninio ugdymo mokytojus, kartu su ugdytiniais, kurti Užgavėnių kaukes, skatinti kūrybiškumą,
fantaziją, išradingumą, originalumą.
4. Projekto uždaviniai:
1) ieškant naujų, netradicinių formų ir būdų ugdymo procese, ugdyti vaikų meninę,
pažintinę, komunikacinę kompetencijas.
2) suteikti galimybę ugdytiniams ir ugdytojams išgyventi kūrybos džiaugsmą.
3) plėtoti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo
pagalbos specialistų ir meninio ugdymo mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą.
III. PROJEKTO DALYVIAI
5. Projekte gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinių įstaigų mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai, meninio ugdymo mokytojai ir jų ugdytiniai. Dalyvių skaičius neribojamas.

IV. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS
6. Dalyviai nuo 2021-02-01 iki 2021-02-12 el. paštu ugdymas@ldvarpelis.lt siunčia kartu su
vaikais sukurtų Užgavėnių kaukių nuotraukas (formatas – JPG (JPEG). Nuotraukose kaukės gali
būti nufotografuotos įvairiai:
1) tik kaukės (po vieną ar kelios);
2) nufotografuoti vaikučiai, mokytojai su kaukėmis (po vieną ar grupelėse).
Dalyviai pildo anketą ir atsiunčia kartu su darbelio nuotrauka (žr. 1 priedas ).
Iš atsiųstų nuotraukų bus sudaryta e. knygelė ir persiųsta visiems dalyviams, taip pat įkelta į
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ internetinę svetainę www.ldvarpelis.lt .

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Autoriai, pateikdami nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autoriai ir yra gavę
joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai, viešai publikuojant. Už autorių teisių
pažeidimus atsako nuotrauką pateikę asmenys.
8. Pateikdamas parodos nuostatų priedą, autorius tampa parodos dalyviu.
9. Dalyvio anketos atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios techninių reikalavimų bei
parodos tematikos, nebus eksponuojamos.
10. Projekto dalyviams - mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir meninio ugdymo
mokytojams, bus išsiųstos pažymos, o ugdytiniams – padėkos raštai už kūrybą.
11. Papildoma informacija teikiama el. paštu ugdymas@ldvarpelis.lt

