PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“
direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. V-41
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BENDRUOMENĖS PROJEKTO
„MANO MIESTAS PRIE JŪROS“,
SKIRTO KLAIPĖDOS 770-MEČIUI PAMINĖTI
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenės projekto, skirto paminėti Klaipėdos
miesto 770-mečiui, nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius,
organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.

Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ sudaryta darbo grupė (2022-0328 įsakymas Nr. V-31).

3.

Projekto

nuostatai

skelbiami

Klaipėdos

lopšelio-darželio

„Berželis“

svetainėje

www.berzelisklaipeda.lt.

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
4.

Tikslas – minint Klaipėdos miesto 770-ąsias metines įtraukti ugdytinius, jų tėvus, pedagogus į
aktyvią kūrybinę veiklą, ugdyti vaikų pilietiškumą, gamtosaugą, mažinant vartojimą, skatinant
geriau pažinti savo miestą, savo aplinką.

5.

Uždaviniai:
5.1. skatinti įstaigos bendruomenės narių kūrybiškumą, kuriant laivų maketus, žuvų trafaretus,
rūbus, galvos apdangalus ir aksesuarus iš antrinių žaliavų, nebenaudojamų audinių, žaislų ir
kitų detalių;
5.2. ieškoti naujų raiškos formų, technologijų ir originalių sprendimų, plėsti įvairių meno
priemonių, technikų panaudojimą, lavinant saviraišką ir fantaziją;
5.3. plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp šeimos, mokytojų ir ugdymo įstaigos;
5.4. sukurti emocišką, sociokultūrinę aplinką, suteikiančią galimybę per muziką, šokį, teatrines
improvizacijas išreikšti save ir meilę gimtajam miestui.

III SKYRIUS
PROJEKTO DALYVIAI
6.

Projekto dalyviai: Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė, socialiniai partneriai.

IV SKYRIUS
PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA
7.

Pagrindinė projekto idėja – geriau pažinti savo miestą Klaipėdą, o savo įspūdžius išreikšti
įvairiomis raiškos priemonėmis, kuriant darbelius iš panaudotų daiktų.
7.1. projektas vykdomas etapais: I – įstaigos langų puošimas jūrine tematika; II – laivų paradasparoda „Atplauk, laiveli, į Klaipėdos uostą“; III – žuvų trafaretų paroda su socialiniais
partneriais „Nerk, žuvele, nešk žinelę“; IV – ekskursija į Klaipėdos senamiestį „Surask
gražiausią skulptūrą“; V – piešinių paroda „Myliu savo miestą“; VI – projektas „Mano
gražiausia smėlio pilis“ – išvyka prie jūros ir gražiausios pilies statymas;
7.2. baigiamasis etapas – renginys tvariosios mados šou „Klaipėdos Undinėlė“ gegužės 27 d.
10.00 įstaigos kieme. Aprangos kodas – JŪRA (dominuoja žydra, balta spalvos);
7.3. kieme paruošiama šventinė aplinka, atspindinti Klaipėdos miesto simboliką.

8.

Vaikus renginiui ruošia grupių mokytojai, meninio ugdymo mokytoja, vaikų tėvai.

9.

Kiekvienas dalyvis, grupė dalyvauja nors viename pasirinktame etape.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.

Mokytojai, dalyvavę projekte ir parengę vaikus renginiui, bus apdovanoti Klaipėdos lopšeliodarželio „Berželis“ direktoriaus padėkos raštais.

11.

Renginys bus fotografuojamas, o nuotraukos siunčiamos Klaipėdos miesto jubiliejaus
organizatoriams ir eksponuojamos interneto svetainėje www.berzelisklaipeda.

12.

Dalyvavimas renginyje laikomas autorių sutikimu viešinti fotonuotraukas visuomenei.

13.

Organizatoriai turi teisę keisti ar papildyti renginio nuostatus.

________________________________

