PATVIRTINTA
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos
direktoriaus 2020 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. V-117
RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ UGDYTINIŲ,
PEDAGOGŲ IR TĖVŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „RUDENS FANTAZIJA“
NUOSTATAI
Gamtą puošia nuostabus metų laikas – spalvingas ruduo, gausus įvairiausių daržovių, vaisių ir kitokių
gamtos gėrybių. Medžių lapai nusidažo įvairiausiomis spalvomis, gamta nurimsta. Ir, nors ruduo jau gerokai
įsibėgėjęs dosniai barsto ir dalina visas gėrybes, tačiau noras džiaugtis gamtos dovanomis neblėsta. O pasitelkus
fantaziją, kūrybiškumą bei išradingumą, galima sukurti daug nuostabių kūrinių. Pasigaminti kūrybiškų ir
unikalių darbelių iš įvairių daržovių, vaisių, kaštonų, gilių, rudens spalvomis išmargintų rudeninių lapų.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rudens fantazija“ nuostatai reglamentuoja šios parodos
tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą.
2. Parodą organizuoja Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja neformaliojo švietimo
organizavimui Loreta Kavaliauskienė, vyr. specialioji pedagogė Ligita Stacevičienė, vyr. grupės
auklėtoja Jūratė Bajariūnienė.
3. Parodos partneriai: Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų
švietimo skyrius.
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4. Parodos tikslas – ugdyti vaikų aplinkos pažinimo ir meninę kompetencijas, suteikiant galimybę
patirti kūrybos džiaugsmą gaminant darbelius, dekoruojant objektus popieriaus lape iš gamtinės
medžiagos.
5. Uždaviniai:
5.1. skatinti domėjimąsi rudens gamta, jos gėrybėmis, medžio lapų įvairove;
5.2. lavinti vaikų išradingumą, kūrybiškumą, saviraišką, kuriant darbelius, paveikslus iš rudens
gėrybių, gamtinės medžiagos;
5.3. stiprinti ugdymo įstaigų pedagogų, tėvų ir vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, įsitraukiant
į kūrybinį procesą;
5.4. surengti virtualią fotografijų parodą.
III. PARODOS DALYVIAI
6. Parodoje kviečiami dalyvauti visų Lietuvos ugdymo įstaigų ugdytiniai, turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių.
7. Ugdytinius parodai ruošia auklėtojai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai.
IV. PARODOS ORGANIZAVIMAS
8. Kūrybinis darbas gali būti individualus arba grupinis. Vienas autorius parodai gali pateikti tik vieną
nuotrauką.

9. Darbeliai, piešiniai gali būti atlikti naudojant įvairią gamtinę medžiagą, sodo ir daržo gėrybes,
įvairius medžių lapus.
10. Atliktas darbas nufotografuojamas. Darbo apačioje, prieš fotografuojant, dešiniajame kampe
priklijuoti kortelę (2 priedas).
11. Darbų nuotraukas kartu su dalyvio paraiška (1 priedas) siųsti elektroniniu paštu
parodos.specmkla@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 9 d.
12. Darbų nuotraukos nuo lapkričio 12 d. bus eksponuojamos organizatoriaus tinklapyje
https://www.pasvaliospec.lt/. ir Facebook paskyroje Pasvalio „Riešuto“ mokykla viešinimo tikslais.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos padėkos. Auklėtojams, mokytojams, švietimo
pagalbos specialistams – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų
švietimo skyriaus pažymos už mokinių parengimą dalyvauti respublikinėje kūrybinių darbų parodoje.
14. Dalyviai, atsiuntę nuotrauką, sutinka su visomis sąlygomis.
15. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 618 33264 arba +370 614 51295, elektroniniu
paštu parodos.specmkla@gmail.com.
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1 priedas

DALYVIO PARAIŠKA

______________________________________________________________________
(Miestas, rajonas, įstaigos pavadinimas)
Eil.
Nr.

Darbelio autoriaus vardas

Klasė

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė
kategorija

2 priedas

Times New Roman 14 šriftas. Lygiavimas vidurinis.

Autoriaus vardas
Ugdymo įstaigos pavadinimas

