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RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ISTAIGŲ
KŪRYBINIO PROJEKTO ,,ADVENTO ŽVAKIŲ ŠVIESOJE“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Advento
žvakių šviesoje (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius,
organizavimo tvarką, eigą ir dalyvavimo sąlygas.
2. Projektą organizuoja Vilniaus Markučių lopšelis-darželis, adresas Pakraščio g. 15, LT-11342,
Vilnius, tel. 85 2600033, rastine@markuciai.vilnius.lm.lt
3. Projekto koordinatorė: Markučių lopšelio-darželio direktorė Audronė Ramonienė.
4. Projekto organizatoriai: Jūratė Janulytė - direktorės pavaduotoja ugdymui, Audronė Sinkevič mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą , Lidija Kunigėnienė - meninio ugdymo
mokytoja.
Projekto aktualumas. Siekiant išsaugoti tautos tradicijas ir papročius, reikia ne tik gilinti ir plėsti
ugdytinių žinias apie įvairias mūsų tautai brangias šventes, bet kartu džiugiai švęsti. Ugdyti jaunosios
kartos domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, skatinti domėtis muzikiniu
folkloru. Adventas yra metas įžiebti šviesą vienas kitame: padrąsinimo ir susitaikymo, meilės ir
džiaugsmo, pripažinimo ir pagalbos šviesą. Neškime Advento šviesą nuo žmogaus prie žmogaus:
savo namiškiams, savo draugams, savo kolegoms - kiekvienam šalia esančiam.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
5. Tikslas - ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą, tautiškumą, pagarbą
kultūros tradicijoms, įtraukiant jų tėvus, pedagogus, bendruomenę į aktyvią kūrybinę veiklą.
6. Uždaviniai:
6.1. puoselėti ir domėtis tautos tradicijomis, kultūra, papročiais;
6.2. skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą dalinantis gerąja darbo patirtimi;
6.3. skatinti ugdytinius domėtis tautosaka, gimtojo krašto kalba, istorija, tautodaile, padėti jiems

suvokti šalies istorinio paveldo savitumo ir kultūrinio palikimo svarbą, siekiant išsaugoti tautos
papročius, panaudojant kūrybiškas, vaikams patrauklias veiklos formas;
6.4 domėtis ir kūrybiškai panaudoti pasakojamosios, smulkiosios, dainuojamosios tautosakos
kūrinius.

III. PROJEKTO DALYVIAI
7. Projekte kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo
(muzikos) mokytojai, ugdytiniai, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio bei priešmokyklinio
ugdymo programas, švietimo pagalbos specialistai ir kiti darbuotojai.

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA IR EIGA
8. Iki 2022 m. gruodžio 19 d. įstaigos, norinčios dalyvauti projekte, turi pateikti užpildytą anketą.
Anketos nuoroda: https://forms.gle/8wM2ktkNz9FXMgmG8
9. Dalyviai, užpildę ir atsiuntę paraiškas, bus prijungti prie uždaros „Facebook“ grupės „Advento
žvakių šviesoje“.
10. Nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 22 d. dalyviai parengia vieną Adventinę kūrybišką veiklą. Tai
galėtų būti: pasakojamoji ir / ar dainuojamoji tautosaka, rateliai, žaidimai, skaitiniai, vakaronė ir kt..
Veiklą galima įgyvendinti laisvai pasirenkant erdves, būdus, metodus.
11. Iki 2022 m. gruodžio 22 d. užfiksuotą veiklą (vaizdo medžiagą, garso įrašą arba nuotraukų
koliažą) pateikti uždaroje „Facebook“ grupėje „Advento žvakių šviesoje“ nurodant veiklos / kūrinio
pavadinimą, įstaigos pavadinimą, vaikų amžių bei mokytojo(-ų), specialisto(-ų) vardą(- us) ir
pavardę(-es).
12. Pateikdami vaizdo, garso įrašus arba nuotraukas, patvirtinate, kad turite sutikimą juos naudoti.
Už teisių pažeidimus atsako vaizdo, garso įrašus pateikę asmenys.
13. Projekto dalyvius konsultuoja Vilniaus Markučių lopšelio-darželio pavaduotoja ugdymui Jūratė
Janulytė tel. 85 2600033, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Sinkevič
el. p. projektai.markuciai@gmail.com
14. Projekto dalyviai – uždaros ,,Advento žvakių šviesoje“ Facebook grupės nariai – negali viešinti
kitų projekto dalyvių pasirodymų vaizdo ir garso įrašų už šios grupės ribų jokiomis priemonėmis.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Projekto nuostatai publikuojami Vilniaus Markučių lopšelio-darželio internetinėje svetainėje:
https://www.markuciai.vilnius.lm.lt/ , Facebook puslapyje ir Facebook grupėje ,,Auklėtoja
auklėtojai“, „Darželio muzikai“.

16. Projekto dalyviams iki gruodžio 31 d. bus išsiųstos padėkos, paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.
17. Dalyvavimas projekte Jums suteiks galimybę virtualioje erdvėje stebėti visų dalyvių atsiųstus
vaizdo, garso įrašus bei nuotraukas.
18. Organizatoriai pasilieka teisę projekto metu atsiųstas nuotraukas ir vaizdo įrašus naudoti įstaigos
internetinėje svetainėje, spaudoje.
_________________________________________________

