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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „VILNELĖ“ 

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, MOKYTOJŲ, TĖVŲ (GLOBĖJŲ), 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ, BŪRELIŲ VADOVŲ 

STEAM VAIKŲ KONFERENCIJA „KURIU GIMTINEI“ 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių STEAM vaikų konferencijos 

„Kuriu gimtinei“ (toliau „vaikų konferencijos“) nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, 

uždavinius, dalyvius, konferencijos formą, konferencijos organizavimą, dalyvių apdovanojimą, 

organizatorius ir koordinatorius, konferencijos vietą ir laiką, baigiamąsias nuostatas.  

 

II. TIKSLAI 

 

2.1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir kalbinę raišką, palaikant ir skatinant techninės kūrybos idėjas, 

domėjimąsi Lietuvos simbolika, gamta, architektūra, naujovėmis. 

2.2. Lavinti vaikų viešojo kalbėjimo įgūdžius, pristatant savo darbus, idėjas, kūrybą. 

2.3. Ugdyti vaikų gebėjimus suprasti, pritaikyti ir perteikti kitiems informaciją, naudojant verbalines 

ir neverbalines komunikavimo priemones (žodžius, garsus, vaizdus, skaitmenines priemones ir kt.).  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Supažindinti vaikus su konferencijos formatu, ugdyti klausymosi įgūdžius. 

3.2. Inovatyviais ugdymo metodais ugdyti vaikų pilietiškumą. 

3.3. Skatinti mokytojų patirties sklaidą, taikant STEAM krypties ugdymo metodus. 

 

IV. DALYVIAI 

 

Kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigų 5-7 m. ugdytiniai, su jiems padedančiais  

mokytojais, tėveliais, būrelių vadovais, švietimo pagalbos specialistais. 

 

V. KONFERENCIJOS FORMA 

 

Vaikų pranešimai. 

 

 



 

 

 

VI. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

Konferencijoje savo techninę kūrybą pristato patys vaikai. Vaikams ši konferencija – žaidimas. 

Pranešimų nuostatos:  

6.1. Pranešimas turi būti parengtas PowerPoint programa. 

6.2. Pranešimo turinys gali būti įvairus: tekstas, kūrybos darbelio ar jo gaminimo eigos nuotraukos, 

filmuota medžiaga. 

6.3. Pristatomas kūrybinis/inžinerinis/ robotikos darbas (namas ar gyvenamųjų namų rajonas, (jų 

interjeras, eksterjeras); tiltas, automobilis, lėktuvas, laivas, robotukas, kosminė stotis, erdvėlaivis, 

parkas, gėlynas, baseinas,  elektrinė, oro uostas ar kiti statiniai, kokius vaikas įsivaizduoja ateities 

Lietuvoje).  

6.4. Demonstruojant skaidres, vaikas prisistato ir pristato savo kūrinį pvz.: pavadinimas, kaip gimė 

idėja, kas padėjo ją įgyvendinti, kaip tai buvo atlikta, ką galima su juo nuveikti ar panašiai.  

6.5. Pranešimo apimtis – 5-7 skaidrės, pranešimui skirtas laikas – 5-7 min. 

6.6. Pagal galimybes darbeliuose panaudoti tautinę simboliką. 

 

VII. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIAI 

7.1. Vaikų konferenciją organizuoja Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“.  

7.2. Koordinatoriai: lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana 

Vadopalienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Burbienė, organizacinė grupė: 

meninio ugdymo vyresnioji mokytoja Jurgita Kolčina, priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė Loreta Šlekonienė. 

VIII. APDOVANOJIMAS 

 

Visi vaikų konferencijos dalyviai bus apdovanoti: vaikai – diplomais ir dovanėlėmis, ugdymo 

įstaigos, šeimos – padėkomis, mokytojams jų nurodytu el. paštu bus išsiųstos pažymos. 

 

IX. KONFERENCIJOS VIETA IR LAIKAS 

 

9.1. Konferencija vyks lopšelyje-darželyje „Vilnelė“, Kauno m. Vytenio g. 8, 2023 m. vasario 28 d. 

9.2. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.  Konferencijos pradžia 10.00 val. 

9.3. Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2023 m. vasario 22 d. el. pašto adresu 

editbur@gmail.com, išsiunčiant užpildytą dalyvio anketą (žr. Priedas 1). Papildomos informacijos 

teirautis tel.: 8 650 76261 (mokytoja Edita Burbienė).  

9.4. Konferencijos darbotvarkę atsiųsime Jūsų dalyvio anketoje nurodytu elektroniniu paštu. 

9.5. Konferencijos metu vyks respublikinės ugdytinių kūrybos parodos „Mažoje širdelėje – visa 

Lietuva“ atidarymas. 
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X.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10.1. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą yra atsakingi vaikų (dalyvių) atstovai 

suaugusieji. 

10.2. Konferencijos akimirkos bus fiksuojamos nuotraukose, video ir/ar kitais įstaigai 

priimtinais būdais, todėl konferencijos dalyvių (vaikų) atstovų (suaugusiųjų) prašome 

pasirūpinti tėvų ir/ar globėjų raštiškais sutikimais dėl viešinimo virualioje erdvėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Priedas 1 

STEAM VAIKŲ KONFERENCIJOS 

„KURIU GIMTINEI“ 

 

Dalyvio anketa 

Įstaiga Dalyvių 

vardai, 

pavardės 

Dalyvių 

amžius 

Kūrinio 

pavadinimas 

Pedagogo 

vardas, 

pavardė, 

kvalifikacinė 

kategorija, el. 

pašto adresas 

Tėvelių ar kitų 

šeimos narių, 

padėjusių 

parsiengti 

konferencijai, 

kontaktinė 

informacija 

      

 


