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PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“
TARPTAUTINĖS VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODOS
„AŠ NORIU TAIKOS“
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tarptautinės vaikų meninės raiškos parodos „Aš noriu taikos“ (toliau – Paroda) nuostatai
reglamentuoja Parodos tikslą, uždavinius, atsakingus vykdytojus, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Parodos aktualumas - laisvė ir taika. Visi norime jaustis laisvi, norime būti nepriklausomi, nuo
mažiausio vabalėlio iki žmogaus. Lietuva, kaip ir visas pasaulis siekia taikos ir palaiko Ukrainos žmones
kovoje už laisvę.
3. Parodą organizuoja Panevėžio lopšelio – darželio „Varpelis“ IU vyresnioji mokytoja Regina
Kulienė ir IU mokytoja Karolina Pakarklienė, el. paštas piesiniuparoda@gmail.com .
4. Parodą koordinuoja Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Mačinskienė, el. paštas ugdymas@ldvarpelis.lt .

II SKYRIUS
PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas. Atkreipti jaunosios kartos ir švietimo bendruomenės dėmesį į pasaulyje vykstančius
karinius konfliktus, skatinti jaunąją kartą suvokti taikos išsaugojimo svarbą.
6. Uždaviniai:
6.1. Suorganizuoti tarptautinę piešinių parodą.
6.2. Suteikti vaikams galimybę, meninės raiškos priemonėmis ir pasiūlytais būdais, prisidėti prie
taikos išsaugojimo.

6.3. Skatinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą taikos tema, taikant įvairias kūrybinės raiškos
priemones.
III SKYRIUS
PARODOS DALYVIAI
7. Parodoje kviečiami dalyvauti vaikai nuo 4 iki 7 metų ir juos dalyvavimui parengę pedagogai.

IV SKYRIUS
PARODOS ORGANIZAVIMAS IR TRUKMĖ
8. Dalyviai, nuo 2022 m. balandžio 4 d. iki 2022 gegužės 20 d. registruojasi www.semiplius.lt
sistemoje, kuria darbus, juos nufotografuoja ir kokybiškas (JPG formato) darbų nuotraukas siunčia el.
paštu piesiniuparoda@gmail.com .
9. Darbai, taikos, laisvės tema, atliekami A4 formato lape, įvairiomis tapybos ir grafikos
technikomis.
10. Dalyviai užpildo lenteles Priedas Nr.1 (pildoma didžiosiomis raidėmis, Times New Roman
šriftu, šrifto dydis 12), siunčia kartu su piešinio nuotrauka.
11. Pedagogai, paskatinę vaikus kurti, atsiuntę jų piešinių nuotraukas ir užsiregistravę
www.semiplius.lt sistemoje, 2022 m. birželio 1 d. 13.00 val. susitinka virtualiame forume ,,Aš noriu
taikos“, kuriame pasidalina mintimis, kaip paskatino ugdytinius piešti, ką ir kaip kalbėjo apie taiką, laisvę
su vaikais, išsako mažųjų mintis, piešinio mintį ir pan. Forumo metu pristatomas virtualus parodos
variantas.
12. Paroda vyks nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d.
13. Darbai (nuotraukos) bus eksponuojami Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ patalpose bei
Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ internetinėje svetainėje (virtualus variantas), adresu
www.ldvarpelis.lt .
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Visi Parodos dalyviai gaus elektronines Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus
padėkas už darbus ir Panevėžio švietimo centro pažymas už dalyvavimą virtualiame forume.
14. Dalyvavimas šioje parodoje reiškia autoriaus (ių) sutikimą su visomis Parodos sąlygomis.
______________________________________

Priedas Nr.1
Vaiko vardas, pavardė,
amžius
Mokytojo vardas,
pavardė
Šalis

Miestas, rajonas,
ugdymo įstaiga
Mokyklos adresas,
elektroninis paštas

