KŪRYBINIS PROJEKTAS „VIENAS ŽODIS – LIETUVA“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui
ir poeto Just. Marcinkevičiaus 90-mečiui paminėti
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „Vienas žodis – Lietuva“ nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, dalyvius, darbų pateikimo
ir organizavimo tvarką.
II.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Kūrybiškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį ir poeto Justino
Marcinkevičiaus 90-mečio jubiliejinius metus, atkreipiant dėmesį į Lietuvos vardo kilmę, grožį,
skambesį.
2.2. Stiprinti mokinių komunikavimo, socialines, menines ir kultūrines kompetencijas.
2.3. Ugdyti lietuvių tautos tapatumą stiprinančias vertybes.
2.4. Plėsti istorines, etnokultūrines, lietuvių kalbos ir literatūros žinias.
2.5. Lavinti ir gilinti mokinių kūrybinius gebėjimus, surengiant kūrybinių darbų virtualią parodą.
2.6. Skatinti projekto dalyvių bendravimą ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.
DALYVIAI
3. Švietimo įstaigų pradinių klasių mokiniai, neformaliojo ugdymo ir kultūros įstaigų 7-11 m.
ugdytiniai.
III.

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

4.1. Skaitymo balsu akcija - kovo 10 d. ugdymo įstaigose kartu su mokiniais skaitome Just.
Marcinkevičiaus eiles Lietuvai ir apie Lietuvą. Akcijos akimirkomis (vaizdo įrašais, nuotraukomis)
kviečiame pasidalinti ir siųsti el. paštu vienaszodislietuva@gmail.com
4.2. Virtuali kūrybinių darbų paroda – nuo 2020 m. kovo 01 d. įvairiais būdais kuriame žodžio
LIETUVA kūrybinį darbą-vizualizaciją. Techniką, priemones pasirenkame laisvai (karpinys, grafika,
tapyba, aplikacija, išmaniosios technologijos, erdvinės ir plokštuminės kompozicijos...). Atliktą darbą
fotografuojame, nuotrauką išsaugome ir įvardijame (File name: autorius, ugd. įstaiga). Kūrybinių darbų
nuotraukų JPG formatu bei užpildytų darbo kortelių (Priedas Nr.1) laukiame iki kovo 31 d. el. paštu
vienaszodislietuva@gmail.com
4.3. Nuostatus atitinkantys, estetiški darbai bus įkelti į interneto svetainę:
https://vienaszodislietuva.jimdofree.com/

4.4. Projekto „Vienas žodis – Lietuva“ pristatymas vyks 2020 rugsėjo 18 – 20 d. Kauno tautinės
kultūros centre (Jakšto g. 18, Kaunas) tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Baltų raštai
2020“.
4.5. Projekto padėkas dalyviams bei pažymas mokytojams rasite interneto svetainėje
https://vienaszodislietuva.jimdofree.com/
4.6. Projektui pateikti darbai gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojami parodos sklaidos
tikslais bei skelbiami internetinėse svetainėse.
4.7. Renginių metu dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Kūrybiniai darbai, nuotraukos bei
filmuota medžiaga laikomi Projekto nuosavybe ir gali būti naudojama švietimo ir kultūros bei sklaidos
tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.
4.8. Projekto organizatorius pasilieka teisę keisti renginių datą, vietą ir laiką bei organizavimo tvarką.
4.9. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į projekto koordinatorę Rasmą Raudonienę, tel. 8 688 12471,
el.paštas vienaszodislietuva@gmail.com

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI
Organizatorius - Kauno m. pradinių klasių mokytojų meninės raiškos kūrybinė iniciatyvinė grupė.
Grupės narės: Rasma Raudonienė, Daiva Degutienė, Sonata Pliupelienė, Alma Murzienė, Jolanta
Šturmienė, Ilona Jesevičienė, Irena Čiulkinienė, Eglė Vindašienė;
Moksleivių techninės kūrybos centras;
Kauno tautinės kultūros centras;
Audronė Antanavičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė.

Priedas Nr. 1
KŪRYBINIO PROJEKTO „VIENAS ŽODIS – LIETUVA“,
skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui ir poeto Just. Marcinkevičiaus
jubiliejiniams metams paminėti
DALYVIO ANKETA
(pildyti didžiosiomis raidėmis)

Darbo pavadinimas

Darbo autoriaus vardas,
pavardė

Klasė

Ugdymo įstaigos
pavadinimas

Pedagogo vardas, pavardė,
kvalifikacija

Kontaktai:
Telefono numeris
el. pašto adresas

Kūrybinių darbų nuotraukų JPG formatu bei registracijos anketų (Priedas Nr.1) laukiame
nuo kovo 01 d. iki kovo 31 d. el.paštu vienaszodislietuva@gmail.com
Patvirtinimą apie paraiškos užregistravimą atsiųsime į el. paštą, iš kurio buvo išsiųsta paraiška (jei
negausite patvirtinimo, skambinkite tel. 8 61002900)
Papildoma informacija teikiama tel. 8 688 12471, el.paštas pergubre@gmail.com, Rasma Raudonienė.

