PATVIRTINTA
Vilniaus Šilo mokyklos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. V- 224
RESPUBLIKINĖS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ
VIRTUALIOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS
,, KALĖDINIS BURBULAS“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių virtuali kūrybinių darbų paroda ,,Kalėdinis burbulas“
skirta Kalėdiniam laikotarpiui.
2. Kūrybinių darbų parodos ,,Kalėdinis burbulas“ nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius,
dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
3. Kūrybinių darbų parodą organizuoja Vilniaus Šilo mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė:
specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Asta Petuchovienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė
Jurga Klimkienė, vyresnioji specialioji pedagogė - logopedė Rasa Kanajeva, specialioji pedagogė
metodininkė Irena Radžiūnienė.
4. Kūrybinių darbų parodos nuostatai skelbiami Vilniaus Šilo mokyklos tinklapyje
www.vilniaussilomokykla.lt ir Specialiųjų pedagogų - logopedų paskyroje facebook, Vilniaus miesto
specialiųjų pedagogų –logopedų metodinio būrelio puslapyje https://logopedai.jimdofree.com
II. PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas – puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo ir
specialiosiose ugdymo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, dalintis Kalėdine šiluma su kitomis bendruomenėmis.
6. Uždaviniai:
6.1. Skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą.
6.2. Padėti atskleisti mokinių meninius gebėjimus taikant įvairias bei savitas kūrybinių darbų atlikimo
technikas.
6.3. Supažindinti visuomenę su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių meniniais gebėjimais.
6.4 Surengti virtualią fotografijų parodą.
III. DALYVIAI
7. Parodoje dalyvauja 5 – 10 ir socialinių įgūdžių lavinimo klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi
poreikių.
7.1 Mokinius parodai ruošia mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai.
IV. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA
8. Darbas turi atitikti kūrybinių darbų parodos temą: ,,Kalėdinis burbulas“.
9. Parodai pateikiamas kūrybinis darbas – erdvinio burbulo nuotrauka.

10. Atlikimo technika neribojama ( burbulai gali būti megzti, nerti, siūti, velti, pinti, įvairiai dekoruoti,
pagaminti iš įvairių medžiagų).
11. Laukiame įvairių, savo rankomis pagamintų Kalėdinių burbulų nuotraukų.

V. PARODOS ORGANIZAVIMAS
12. Parodai pateikiami individualūs arba kolektyviniai kūrybiniai darbai. Vienas autorius parodai gali
pateikti tik vieną nuotrauką.
13. Atliktas darbas nufotografuojamas. Prieš fotografuojant, pritvirtinti autoriaus kortelę (1 priedas )
taip, kad neužstotų darbelio. Pagamintas burbulas turi būti nufotografuotas kabantis, estetiškame fone .
pakabintas ant eglės ar pušies šakos.
14. Darbų nuotraukas kartu su dalyvių paraiška (2 priedas) siųsti elektroniniu paštu
kaledinis.burbulas@gmail.com iki 2020 m. gruodžio 4 d.
15. Darbų nuotraukos bus eksponuojamos Vilniaus Šilo mokyklos tinklapyje ir facebook paskyroje nuo
gruodžio 11 d.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstos organizatorių padėkos. Mokytojams, auklėtojams,
švietimo pagalbos specialistams – Vilniaus savivaldybės specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio
būrelio pažymos.
17. Dalyvaudami parodoje sutinkate dėl viešo darbų eksponavimo ir autorių duomenų skelbimo.
18. Papildoma informacija teikiama telefonais +37069849348 Asta Petuchovienė, +370865095004
Rasa Kanajeva.

______________________________________________________________________________

AUTORIAUS KORTELĖS KABINIMO
PAVYZDYS

1 priedas
Times New Roman 14 šriftas. Lygiavimas vidurinis.

Autoriaus vardas
Ugdymo įstaigos pavadinimas

Nerašyti vaiko pavardės!

2 priedas

DALYVIO PARAIŠKA

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

Pedagogo vardas, pavardė,
elektroninis paštas,
telefono numeris

Darbelio autoriaus vardas, pavardė
(Reikalinga išrašant padėkas)

Klasė
(Specialioji.,
lavinamoji,
soc.įgūdžių,
ir kt.)

