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RESPUBLIKINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ
SOCIALINIO - KŪRYBINIO PROJEKTO „PIEŠIU TYLĄ“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio ugdymo įstaigų mokinių socialinio - kūrybinio projekto „PIEŠIU TYLĄ“ (toliau Projektas), nuostatai reglamentuoja projekto tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Projekto organizatorius Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla.
3. Projekto idėją atspindi šios mintys:
„Kur eitų ir kur bekeliautų –
Jinai nepalieka savęs,
Vidurnaktį kitą, jei lauksi,
Save pas tave parsives“.
(J. Erlickas „Tyla“).
5. Informacija apie projektą ir nuostatai skelbiami Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos interneto
svetainėje.
6. Tikslas- ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, gebėjimą išreikšti jausmus kuriant darbus
parodai „PIEŠIU TYLĄ“, skirtą Tarptautinei kovos su triukšmu dienai paminėti.
7. Uždaviniai:
7.1. laisvai pasirinktomis priemonėmis sukurti kūrybinį darbą „PIEŠIU TYLĄ“;
7.2. jausti kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos džiaugsmą, savitai įgyvendinant
sumanymą;
7.3. puoselėti vertybines nuostatas, stiprinti suvokimą apie ilgalaikio triukšmo žalą;
7.4. stiprinti suvokimą, kad tyla yra vertybė;
7.5. lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius;
7.6. teikti vaikams ir bendruomenei kuo daugiau malonių išgyvenimų, įspūdžių, dalintis
kūrybinėmis idėjomis su kitais;
7.7. skatinti ugdymo įstaigų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.

7.8. mobiliąja programėle išmatuoti mokykloje pertraukos metu įprastinį triukšmo lygį,
pastarąjį įvardinant decibelų matu.

III. DALYVIAI
8. Projekto dalyviai – respublikos ugdymo įstaigų ugdytiniai, pateikiantys individualų arba grupės
darbą.

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA
9. Reikalavimai darbui:
9.1. Piešinys kuriamas A4 formato lape. Priemonės ir technika pasirenkamos laisvai: liejimas
akvarele, tapymas guašu, spalvotais pieštukais ir kt.
9.2. Piešinys nufotografuojamas.
9.3. Su redagavimo programėle mokinys ar mokytojas ant nuotraukos dešiniojo krašto apačioje,
baltame fone juodomis raidėmis užrašo:
VARDAS, PAVARDĖ, KLASĖ/GRUPĖ
MOKYKLOS PAVADINIMAS, MIESTAS
MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ
9.4. Šriftas pasirenkamas laisvai, tačiau turi būti aiškus, įskaitomas, gerai matomas.
9.5. Projekte dalyvaujantys mokytojai, užpildo dalyvio anketą, įkelia nuotrauką JPG formatu (dydis
neviršija 5 MB), kurioje aiškiai matosi mokinio sukurtas piešinys su informacine kortele, iki 2022
m. balandžio 15 d.:
https://forms.gle/QeQCi5mVbdVNuZdYA

9.6 . Projektui atsiųstos nuotraukos bus eksponuojamos Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos
interneto svetainėje, mokyklos Facebook platformoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Projekto dalyviams – mokiniams ir mokytojams nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųsti Kauno
Bernardo Brazdžionio mokyklos direktorės padėkos raštai.
11. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas piešinių nuotraukas su mokinio mintimi apie bendravimą,
tarpusavio santykius, naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.
12. Projekto organizatoriai pasilieka teisę riboti dalyvių skaičių.
13. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

VI. ORGANIZATORIAI
Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Interneto svetainės adresas: www.brazdzionis.lt
El. pašto adresas: Diana.Medeksaite@brazdzionis.lt
Tel. nr.: 8 672 34992

