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VILNIAUS MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
VIRTUALI EDUKACINĖ VEIKLA
,,PAŽINK IR SAUGOK MIŠKO GYVŪNUS“

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualios edukacinės veiklos „Pažink ir

saugok miško gyvūnus“ (toliau vadinama veikla) nuostatai reglamentuoja veiklos tikslą,
reikalavimus dalyviams, organizavimo tvarką, apdovanojimus.
2.

Veikla organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės

aplinkosauginio švietimo projektą „Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“.
3.

Veiklos idėjos autorius ir organizatorius Vilniaus lopšelis-darželis ,,Justinukas“.

4.

Projekto partneriai – Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija,

Kauno Algio

Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“.
5.

Informacija apie veiklą skelbiama individualiai informuojant kiekvieną ugdymo įstaigą

kvietimu dalyvauti, Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje svetainėje
https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/

II. TIKSLAS
6. Skatinti miško gyvūnų pažinimą naudojant interaktyvias nuotolinio mokymosi platformas,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą bei dalinimąsi gerąja patirtimi.

III. DALYVIAI
7.

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai, pedagogai.

IV. DATA IR DALYVAVIMO TVARKA
8.

Veikla vyks 2020 m. spalio 12 d. – 16 d. pasirinktinai, 10.00 val. Jūsų įstaigoje

naudojant virtualias ugdymo platformas.
9.

Dalyviai registruojasi siųsdami užpildytą dalyvio paraišką (Priedas Nr.1) el. paštu

justinukas.renginiai@gmail.com iki 2020 m. spalio 1 d. (imtinai) nurodant laiško temą „PAŽINK
IR SAUGOK MIŠKO GYVŪNUS“.
10. Išsiuntusius registracijos formą ir negavusius patvirtinimo per tris darbo dienas, kad ji
gauta skambinti tel. +370 686 98751 ir pasitikslinti dėl registracijos.
11. Veikloje dalyvauja pirmos 5 užsiregistravusios įstaigos.
12. Dalyvaujančių ugdymo įstaigų pedagogai atsakingi už tėvų sutikimą fotografuoti vaikus
ir naudoti nuotraukas viešojoje erdvėje.

V. EIGA
13. Dalyvaujančios ugdymo įstaigos bus suskirstytos po 2 įstaigas grupėje, kurios
bendradarbiaus tarpusavyje.
14. Jos viena kitai praves veiklos tikslą atitinkančią ugdomąją veiklą įtraukiant į ugdomąjį
procesą kitos bendradarbiaujančios įstaigos ugdytinius naudojant virtualias ugdymo platformas.
15. Ugdomosios veiklos forma, metodai, būdai laisvai pasirenkami. Tai gali būti veikla,
kurioje įtrauktas meninis ugdymas, kūno kultūros užsiėmimo elementai ir kt.
16. Sukurti veiklos aprašą (Priedas Nr. 2), Microsoft Word dokumentas, Times New Roman
šriftas, 12 pt paprastu šriftu, 1,5 tarpai tarp eilučių, ir kartu su 4-6 JPG nuotraukomis
atitinkančiomis veiklos momentus atsiųsti iki 2020 m. spalio 21 d. (imtinai) el. paštu
justinukas.renginiai@gmail.com nurodant laiško temą „PAŽINK IR SAUGOK MIŠKO
GYVŪNUS“.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Organizatoriai pasilieka teisę šios veiklos metu atsiųstą medžiagą panaudoti įstaigos
internetinėje svetainėje, spaudoje, internetinėje erdvėje.
18. Veiklos rezultatai bus patalpinti Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ internetinėje
svetainėje https://www.justinukas.vilnius.lm.lt/, internetinėje erdvėje.

19. Visiems dalyvavusiems pedagogams bus išsiųstos elektroninės dalyvių pažymos, įstaigoms –
elektroninės padėkos.
20. Dėl detalesnės informacijos rašyti adresu justinukas.renginiai@gmail.com arba skambinti tel.
+370 686 98751.

