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PATVIRTINTA 

Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 

2022 m. sausio mėn. 26 d.  

Direktoriaus įsakymu Nr. DV-9 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ 

VIRTUALAUS STEAM PROJEKTO „RADIJAS IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų projekto 

(toliau – Projektas) „Radijas iš antrinių žaliavų“ (skirto Pasaulinei radijo dienai – vasario 13 d.) 

nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir uždavinius, projekto organizavimą ir trukmę, veiklas, 

baigiamąsias nuostatas. 

2. Projektą organizuoja Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ pedagogės: Aistė Tamošiūnienė, 

logopedė metodininkė (tel. 8 620  90 553, el. p. aiste@pasvalys.lt), ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

Monika Parlamis ir Ineta Pocevičiūtė. 

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

4. Projektas vyks nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. vasario 20 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 „Radijas iš antrinių žaliavų“. 

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, gaminant radiją iš antrinių žaliavų, pasitelkiant 

įvairias technikas. 

7.3. plėsti vaikų žinias apie radiją, jo veikimą bei istoriją (rekomenduojama pasinaudoti  

vaizdine medžiaga, adresu: 

https://drive.google.com/file/d/1hpONi6OY2CTwFt0OzFTfVHtL_7AUu7Nt/view?usp=sharing) 

 

III. ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

8. Respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtualaus 

kūrybinio projekto „Radijas iš antrinių žaliavų“ veiklos: 

8.1. pagal pateiktą temą „Radijas iš antrinių žaliavų“ STEAM metodais (inžinerija, mokslas, 

menai ir kūryba, matematika, technologijos) konstruojamas, formuojamas radijas; 

8.2. iki 2022 m. vasario 20 d. elektroniniu paštu aiste@pasvalys.lt. atsiunčiama sukurto 

radijo nuotrauka ir dalyvio anketa (priedas Nr.1).  

9. Jūsų atsiųstas įamžintas darbas taps virtualios parodos „Radijas iš antrinių žaliavų“ dalimi, 

kuri bus patalpinta kovo 7 d. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ interneto svetainėje, adresu 

http://www.liepaitepasvalys.lt ir socialiniame tinkle „Facebook“, adresais 

mailto:aiste@pasvalys.lt
https://drive.google.com/file/d/1hpONi6OY2CTwFt0OzFTfVHtL_7AUu7Nt/view?usp=sharing
mailto:aiste@pasvalys.lt
http://www.liepaitepasvalys.lt/


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

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

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. 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. 

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

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

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

aukščiau nurodytose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. 

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

15. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti Projekto nuostatus. 

 

___________________________ 
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 Priedas Nr.1 

 

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

VAIKŲ IR PEDAGOGŲ 

VIRTUALAUS STEAM PROJEKTO „RADIJAS IŠ ANTRINIŲ ŽALIAVŲ“  

DALYVIO ANKETA 

Pedagogo vardas ir pavardė  

Ugdymo įstaigos pavadinimas, miestas  

Pedagogo elektroninis paštas, tel. nr.  

 

 


