PATVIRTINTA
Kauno r. švietimo centro direktoriaus
2022 m. balandžio 12 d.
įsakymu Nr. T1-83

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS DIENOS STEAM VEIKLOS
PASAULINIAME JUDĖJIME ,,LAUKO GRUPĖS DIENA“
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės dienos STEAM veiklos pasauliniame
judėjime ,,Lauko grupės diena“ (toliau- metodinė diena) nuostatai parengti vadovaujantis
Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. ĮSAK-663,
bei Kauno rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių
mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo 2022 m. vasario 10 d. įsakymu T1-11.
2. Nuostatai reglamentuoja metodinės dienos tikslą, uždavinius, dalyvius, reikalavimus
pranešimams, organizavimo tvarką.
II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas- gerosios darbo patirties sklaida integruojant STEAM metodiką, siekiant gerinti
SUP poreikių turinčių vaikų ugdymą.
2. Uždaviniai:


tobulinti mokytojų kompetencijas reikalingas užtikrinant kokybišką įtraukųjį
ugdymą;



pristatyti gerosios patirties veiklas, edukacines erdves, metodines priemones
skatinančias mokytis ir žaisti lauke;



gerinti vaikų įtraukųjį ugdymą, taikant naujus inovatyvius ugdymo organizavimo
metodus.
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III. DALYVIAI
3. Metodinėje dienoje kviečiami dalyvauti Kauno r. ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
mokytojų padėjėjai taikantys STEAM metodiką ikimokykliniame ugdyme.
IV. ORGANIZATORIAI
4. Metodinę dieną organizuoja Kauno r. Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis ir Kauno r.
švietimo centras.
5. Organizacinė darbo grupė:


Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ l. e. p. direktorė - Jūratė DegutienėPaškauskė;



Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ logopedė - Judita Janušienė;



Karmėlavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva
Strelčiūnienė, Lina Nomeikienė;



Kauno r. šviertimo centro metodininkė Rasa Sasnauskienė.
IV. ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Metodinė diena vyks 2022 m. gegužės 19 d. 12.30 val. Kauno r. Karmėlavos lopšelyje –
darželyje „Žilvitis“ (Vilniaus g. 71, Karmėlavos mst., Kauno raj.).
7. Metodinė diena bus organizuojama tiesioginio kontakto būdu (lauke).
8. Metodinės dienos dalyvių ir pranešėjų registracija vyks nuo balandžio 19 d. iki balandžio
29 d. imtinai.
9. Dalyviai (pranešėjai ir klausytojai po 2 dalyvius iš vienos ugdymo įstaigos), ketinantys
dalyvauti metodinėje dienoje, pildo registracijos formą (1 priedas). Atsakingas asmuo
Judita Janušienė judita.janusiene@gmail.com
10. Metodinėje dienoje pranešimus gali skaityti ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai.
11. Reikalavimai pranešimams:


Pranešimo trukmė 5-10 min.



Pranešimo formatas laisvai pasirenkamas.

12. Dalyvaujantys metodinėje dienoje, gali pristatyti savo kurtas STEAM priemones (2
priedas).
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Visa informacija, susijusi su metodine diena bus skelbiama Metodinę dieną
organizuojančios švietimo įstaigos internetinėje svetainėje http://zilvitis.lt ir Facebook
paskyroje.
14. Mokytojams ir mokytojų padėjėjams, dalyvavusiems parodoje ir parengusiems
pranešimus, bus parengtos Kauno r. švietimo centro pažymos ir išsiųstos el.paštu.(Priedas
Nr.1).
15. Mokytojai ir mokytojų padėjėjai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė,
darbovietė) bus naudojami pažymai parengti ir įtraukti bendrame sąraše.
16. Papildoma

informacija

zilvitiskarmelava@gmail.com

teikiama

tel:

+37061117310

arba

el.

p.

4

1 priedas
METODINĖS DIENOS
STEAM VEIKLOS PASAULINIAME JUDĖJIME ,,LAUKO GRUPĖS DIENA“
REGISTRACIJOS FORMA
................................
(data)
VARDAS
PAVARDĖ
PAREIGOS
KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
TELEFONAS
EL. PAŠTO ADRESAS
ĮSTAIGOS PAVADINIMAS,
TELEFONAS, EL. PAŠTAS
PRANEŠIMO TEMA (jei pristatysite)

TRUMPA ANOTACIJA
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2 priedas
METODINĖS STEAM PRIEMONĖS KORTELĖ

1.

Ugdymo įstaiga

2.
Autorius
arba jų
grupė

3.
4.

Vardas,
pavardė
Pareigos

Kvalifikacinė
kategorija
Pavadinimas
Anotacija (iki 5 sakinių)

