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PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“ 

direktorės 2022 m.  lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. V-128 

 

 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ,   

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

,,KOLIAŽAS – MIELIAUSIOS VILNIAUS VIETOS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir 

pedagogų virtualios kūrybinių darbų parodos, skirtos Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui paminėti, 

„KOLIAŽAS - MIELIAUSIOS VILNIAUS VIETOS“ (toliau vadinamas virtualia paroda) 

nuostatai reglamentuoja virtualios parodos tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, eigą ir 

dalyvavimo sąlygas. 

2. Nuostatuose naudojamas terminas koliažas – (pranc. collage – priklijavimas, 

prilipdymas): 1. iškila kompozicija iš įvairių medžiagų (pvz., popieriaus, spausdinių, fotografijų, 

smėlio, šiaudų), priklijuotų prie popieriaus ar audeklo, dažnai kombinuotų su piešiniais ir tapyba; 

2. įvairių meno atmainų, stilių, elementų mišinys (pagal www.lietuviuzodynas.lt).  

3. Virtualią parodą organizuoja Vilniaus lopšelis – darželis „Gilužis“, esantis Vydūno g.  

11a, Vilniuje, el. p. rastine@giluzis.vilnius.lm.lt. 

4. Virtualios parodos organizatorės – Vilniaus lopšelio-darželio „Gilužis“  priešmokylinio 

ugdymo mokytojos Julita Narušienė ir Rita Maskaliūnienė, mokytojos metodininkės Vida Juršienė 

ir Vlada Lasevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Beata Skrobot, ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Jurgita Stankauskienė.  

5. Virtualios parodos koordinatorė – l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas 

Milda  Litvincevienė. 

6. Virtualios parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje  

www.ldgiluzis.lt, socialinio tinklo Facebook puslapyje „lopšelis-darželis „Gilužis“ bei šio tinklo 

grupėse „Auklėtoja auklėtojai“, „Ikimokyklinuko ir pradinuko pasaulis“. Darbų nuotraukos 

eksponuojamos uždaroje Facebook grupėje „KOLIAŽAS – MIELIAUSIOS VILNIAUS 

VIETOS“. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

7. Virtualios parodos tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

meninius ir kūrybinius gebėjimus. 

8. Uždaviniai: 

8.1. Ugdyti vaikų pilietinę, kūrybinę ir pažinimo kompetencijas per meninę veiklą. 

http://www.lietuviuzodynas.lt/
http://www.ldgiluzis.lt/
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8.2. Naudojant antrines žaliavas, įvairias meninės raiškos technikas ir priemones sukurti 

koliažą atliepiantį virtualios parodos temą. 

8.3. Skatinti ugdytinių, tėvų ir pedagogų sąmoningumą susijusį su tvariu išteklių 

naudojimu. 

8.4. Virtualioje erdvėje pasidalinti idėjomis kaip, ugdant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus, kūrybiškai organizuoti veiklas projekto tema. 

8.5. Stiprinti ugdymo įstaigų mokytojų, ugdytinių, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

III. PROJEKTO DALYVIAI 

9. Virtualioje parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus ugdymo įstaigų ugdytiniai, jų mokytojai ir tėvai. 

 

IV. DALYVAVIMO PROJEKTE SĄLYGOS 

10. Norintys dalyvauti virtualioje parodoje: 

10.1. nuo nuostatų paskelbimo iki 2023 m. sausio 15 d. prisijungia prie uždaros 

Facebook grupės „KOLIAŽAS – MIELIAUSIOS VILNIAUS VIETOS“ ir įkelią 1-3 

kokybiškas koliažo nuotrauką (-as); 

10.2. įkeliant nuotrauką (-as) pateikia šią informaciją: įstaigos pavadinimą, miestą, 

ugdytinio vardą ir pavardę/grupės pavadinimą, pedagogo vardą ir pavardę, autoriaus vardą, 

pavardę, amžių, trumpą veiklos aprašymą (jei dalyvauja tėvai su vaikais). 

11. Kūrybiniai darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. Dalyvių skaičius iš vienos 

įstaigos ar šeimos neribojamas. 

12. Pateikdamas nuotrauką (-as) asmuo patvirtina, kad yra gavęs joje (-ose) užfiksuotų 

asmenų arba jų teisėtų atstovų sutikimą šią (-as) nuotrauką (-as) naudoti virtualioje parodoje. Už 

autorių teisių pažeidimus, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsako nuotraukas 

pateikęs asmuo. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Virtualios parodos dalyviams uždaroje Facebook grupėje „KOLIAŽAS – 

MIELIAUSIOS VILNIAUS VIETOS“ bus įkelta padėka ir pažyma apie dalyvavimą projekte. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę virtualios parodos metu atsiųstas nuotraukas, aprašus 

neatlygintinai naudoti, eksponuoti ar viešai publikuoti.  

15. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų reikalavimų 

bei virtualios parodos tematikos, nebus eksponuojamos. 
16. Dėl detalesnės informacijos apie vykdomą projektą kreiptis tel.: (8 5) 230 7630 arba 

el. p. julitanerusiene@gmail.com. 
_______________ 
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Nuostatų priedas 

 

KOLIAŽO PAVYZDYS 

 

 

 
 


