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RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR 

PEDAGOGŲ KŪRYBINIS PROJEKTAS ,,IEŠKAU●RANDU●MOKAUSI“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinis kūrybinis projektas „IEŠKAU●RANDU●MOKAUSI” (toliau – Projektas) 

skirtas Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“, Panevėžio r. Smilgių ikimokyklinio ugdymo skyriaus, 

Panevėžio lopšelio-darželio „Aušra“ ir Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pedagogams. 

2. Projektą organizuoja Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė”. Projekto koordinatorės 

ikimokyklinio ugdymo pedagogės Ineta Pocevičiūtė (tel. 8 690 66 426, el. p. 

aukletojaineta@gmail.com) ir Monika Parlamis, logopedė metodininkė Aistė Tamošiūnienė. 

3. Projekto partneris - Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba. 

4. Projektas vyks nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. 

5. Projekte dalyvaujantys pedagogai gaus Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybos pažymas. 

  

II. PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų patirtinį ugdymą(si), 

aktyvų kūrybinį procesą, dalinantis įspūdžiais, gerąja patirtimi, įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų projektą „IEŠKAU●RANDU●MOKAUSI”. 

7. Uždaviniai: 

7.1. skatinti Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, dalijantis gerąja STEAM ugdymo patirtimi; 

7.2. aktyvinti vaikų ir pedagogų kūrybiškumą, atliekant įvairius STEAM projektus. 

 

III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtualaus 

kūrybinio projekto „IEŠKAU●RANDU●MOKAUSI“ veiklos: 

8.1. projekto dalyviams bus skirta mėnesio tema, pagal kurią  dalyviai atliks savo sugalvotas 

STEAM veiklas; 

8.2. kiekvieną savaitę socialinio tinklo „Facebook“ grupėje  „IEŠKAU●RANDU● 

MOKAUSI“ dalinsis gautais rezultatais (1-3 nuotraukomis ir atliktos STEAM veiklos aprašymu); 

8.3. po savaitės pakartos kitų darželių išbandytus metodus bei veiklas, pasidalins gautais 

rezultatais.  

9. Kiekvieną mėnesį bus sudaromi nuotraukų koliažai ir skelbiami Pasvalio lopšelio-darželio 

„Liepaitė“ interneto svetainėje, adresu http://www.liepaitepasvalys.lt ir socialinio tinklo „Facebook“, 

paskyrose, adresais: https://www.facebook.com/liepaite.pasvalys.lt/?ref=pages_you_manage  

ir  https://www.facebook.com/lapeliozaidimai/?ref=pages_you_manage.  

10. Kiekvieną mėnesį organizuojami tarpiniai susitikimai „Zoom“ platformoje refleksijai. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

mailto:aukletojaineta@gmail.com
http://www.liepaitepasvalys.lt/
https://www.facebook.com/liepaite.pasvalys.lt/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/lapeliozaidimai/?ref=pages_you_manage


11. Dalyvis, pateikdamas nuotraukas projektui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius 

ir yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti projektui. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

12. Kiekvienas projekto dalyvis sutinka, kad projekto organizatoriai visas nuotraukas ir 

atsiųstą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti nekomerciniais tikslais. 

13. Projekto medžiaga bus viešinama internetinėje svetainėje www.liepaitepasvalys.lt. ir 

aukščiau nurodytose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. 

14. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvių sutikimą su visomis projekto sąlygomis. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Projekto nuostatus. 

 

___________________________ 
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