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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

 UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ PROJEKTAS 

„ PATYRIMINĖ (STEAM) VEIKLA,  

ĮVAIRIOMS VAIKŲ KOMPETENCIJOMS UGDYTI“ 

 

 
                                    l SKYRIUS               

BENDROS  NUOSTATOS 

 
1.  Respublikinis projektas skirtas pasidalinti mokytojų gerąja darbo patirtimi ir inovatyviomis  

idėjomis tarp ikimokyklinių įstaigų. 

2. Projektą organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ (Baršausko g. 76, Kaunas). 

Koordinatorė – įstaigos direktorė Vanda Kepežinskienė, pavaduotoja ugdymui Edita 

Gailevičienė. Projekto organizatorės: priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Loreta 

Kastanjeda-Martines, Regina Jankūnienė. 

3. Projekto partneris – Kauno švietimo inovacijų centras. 

4. Projekto nuostatai publikuojami Kauno lopšelio–darželio „Obelėlė“ internetinėje svetainėje. 

 

   

ll SKYRIUS 

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

:  

5. Projekto tikslas - pasidalinti gerąja tyrinėjimo, eksperimentavimo metodų taikymo patirtimi, 

kuria pasinaudotume ugdomosiose veiklose su ugdytiniais. 

6. Projekto uždaviniai:    

 

a. Atskleisti tyrinėjimo ir eksperimentavimo metodų galimybes, skatinant vaikų aktyvumą,  

kūrybiškumą, savitumą, saviraišką. 

b. Sudaryti galimybę išbandyti tyrinėjimo, eksperimentavimo metodus ugdymo  procese. 

c. Plėtoti priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTO DALYVIAI 

. 

 

7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojai.ir švietimo pagalbos 

specialistai, ugdantys priešmokyklinio amžiaus vaikus. 

8. Dalyvių skaičius iš vienos įstaigos neribojamas. 

 
IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

 



 

9. Kiekvienos dalyvaujančios įstaigos mokytojai, ar švietimo pagalbos specialistai su ugdytiniais 

atlieka įvairius bandymus, tyrinėjimus, eksperimentus (tema pasirenkama laisvai), fiksuoja ką 

vaikai sužinojo, patyrė, atrado veiklos metu. 

 

10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos, ar švietimo pagalbos specialistas, dalyvaujantis projekte, 

pateikia: 

10.1.  Užpildytą projekto dalyvio kortelę (1 priedas). 

 

10.2. Nuotraukos pateikiamos Facebook grupėje jūsų pasirinktu formatu su trumpu aprašu (kokias 

kompetencijas ugdėte, kaip pavyko, ką naujo sužinojote, pastebėjote). FB grupės nuorodos bus 

pateiktos užsiregistravusiems dalyviams. 

 

10.3. Kūrybinio proceso nuotraukose (dėl asmens duomenų saugos) neturi matytis vaikų veidų. 

 

11.  Darbus siunčiame spalio 20 d. – 29 d. 

 

12. Projekto dalyvis, užpildęs dalyvio kortelę ir pateikęs nuotraukas, patvirtina, kad yra nuotraukų 

autorius. 

 

13. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens 

duomenys (vardas, pavardė ir įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui. 

 

14. Informacija apie projektą bus viešinama Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” internetinėje 

svetainėje (https://obelele.kaunas.lm.lt/) bei Kauno lopšelio-darželio “Obelėlė” sukurtoje 

socialinio tinkle “Facebok” paskyroje ir Kauno švietimo inovacijų centro svetainėje “Švietimo 

naujienos” (https://www.svietimonaujienos.lt/). 

 

15. Aptarimas, pasidalinimas gerąja darbo patirtimi ir inovatyviomis idėjomis, vyks lapkričio 

mėnesį Zoom platformoje. Apie renginio laiką informuosime  bei prisijungimus pateiksime 

užregistravusiems dalyviams . 

 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

16.  Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis sąlygomis. 

17. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą viešinti ir publikuoti nurodytose 

svetainėse (14 ir 15 punktai). 

18. Projekte dalyvavusiems bus išduodamos KŠIC pažymos. 

19. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu darz.obelele@gmail.com arba telefonu 

862051288;  861151834. 
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