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RESPUBLIKINIO  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

 UGDYMO ISTAIGŲ STEAM PROJEKTO 

 „VAIKAI KELIAUJA APLINK PASAULĮ“ 

 NUOSTATAI 

Tarptautinė turizmo organizacija rugsėjo 27-ąją paskelbė Pasauline turizmo diena. Ši diena 

švenčiama siekiant visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmegzti kultūrinius ryšius, pažinti kitas 

tautas ir jų papročius. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų STEAM projekto 

„Vaikai keliauja aplink pasaulį“ (toliau – projekto) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą ir užda-

vinius, dalyvius, organizavimo tvarką, darbų pateikimo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Kauno Šančių lopšelis-darželis, adresas Miglovaros g. 14, LT-45293. Projekto 

iniciatorė Kauno Šančių lopšelio-darželio meninio (muzika) ugdymo  mokytoja metodininkė 

Deimantė Vaitkaitienė ir meninio ugdymo (šokis-kūno kultūra) mokytojas Adomas Sabaliauskis. 

 Projekto dalyvius konsultuoja Deimantė Vaitkaitienė tel. +37068570612;   

3. Projektas skirtas plėtoti STEAM metodikos (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir ma-

tematikos) idėjas per muzikinę, kūno judesio, pažintinę veiklas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

Projekto trukmė nuo 2022-09-27 iki 2022-10-16 

4. Informacija apie projektą skelbiama uždarose Facebook’o ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų 

grupėse, darbai eksponuojami uždaroje Facebook grupėje Vaikai keliauja aplink pasaulį (toliau – 

FB grupė). 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Projekto tikslas – virtualioje erdvėje pasidalinti idėjomis, kaip organizuoti veiklas Pasaulinei 

turizmo dienai paminėti pasitelkiant STEAM priemones. 

6. Projekto uždaviniai: 

6.1. Nuotaikingai ir įdomiai paminėti Pasaulinę turizmo dieną. 

6.2. Skatinti vaikų norą keliauti ir pažinti įvairias pasaulio šalis ir/ar miestus. 

6.3. Lavintinti vaikų kūrybiškumą per STEAM metodą. 

6.4. Plėtoti respublikos mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą pasidalinant savo veiklų gerąją 

patirtimi. 



III. PROJEKTO DALYVIAI 

7. Projekte kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo (muzikos, šokis, vaidyba ) mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai (logopedai-specialieji 

pedagogai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdytiniai ir jų šeimų nariai. 

 

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA, DARBŲ PATEIKIMAS 

 

8.  Nuo 2022 m. rugsėjo 27 dienos   įstaigoje ar darželio grupėje organizuoti tarptautinei turizmo 

dienai paminėti skirtas veiklas: 

9.1. Pasirinkti penkias pasaulio šalis ir kiekvienai šaliai pristatyti, atlikti STEAM veiklas. 

9.2  Parengti STEAM veiklų 5 nuotraukų koliažą, trumpą aprašą: miestas, įstaigos pavadinimas, 

pedagogo vardas, pavardė, vaikų grupės pavadinimas. Pasidalinti socialinio tinklo FB grupėje 

Vaikai keliauja aplink pasaulį  iki spalio 16 d.   

Nuorodą į grupę rasite čia: 

https://www.facebook.com/groups/1236801480488225#https://www.facebook.com/groups/1236801

480488225  

P.s. Pasibaigus terminui, darbų prašome nebekelti į fb grupę 

 

V. BAIGIAMOIOS NUOSTATOS 

Dalyvavimas šiame projekte, reiškia autoriaus sutikimą su visomis projekto sąlygomis. Padėkos raštai, 

dalyviams bus įkelti į FB grupę arba išsiųsti nurodytu elektroniniu adresu. 
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