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RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIO PROJEKTO „KALĖDŲ NYKŠTUKAS“ APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinio projekto „Kalėdų nykštukas“ (toliau – projektas) aprašas reglamentuoja projekto tikslą, 

uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką, terminus ir autorių apdovanojimą. 

2. Projekto veikla skirta STEAM ugdymo sistemos ir švietimo įstaigų bendruomenių 

bendradarbiavimo plėtotei.     

3. Projekto organizatoriai: Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ ir Raseinių rajono 

švietimo pagalbos tarnyba. 

4. Projekto aprašas skelbiamas Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos interneto 

svetainėje http://www.rspt.lt ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ internetinėje svetainėje 

https://raseiniusaulute.lt. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – telkti ir vienyti švietimo bendruomenę ugdant vartojimo kultūrą, ugdytinių 

ekologinę savimonę, atsakomybę, plėtojant STEAM ugdymo sistemą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus; 

6.2. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų šeimos narių, 

pedagogų kūrybiškumą, išradingumą, pasitelkiant kūrybai laisvai pasirinktas medžiagas Kalėdų 

tematika; 

6.3. Skatinti organizuoti bendras vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybines dirbtuves; 

6.4. Stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

KŪRYBINIO PROJEKTO INICIATORIAI, KOORDINATORIAI IR DALYVIAI 

http://www.rspt.lt/
https://raseiniusaulute.lt/
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7. Iniciatorė – Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresnioji 

mokytoja Laima Vaičienė, tel. +370 615 32613. 

8. Koordinatoriai: Raseinių lopšelio – darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, 

tel. +370 620 93917), ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Vanda Bakutienė, tel. +370 684 

07762.  

9. Dalyviai – rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 3 – 7 metų amžiaus vaikai, tėvai 

(globėjai), mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI KŪRYBINIAM PROJEKTUI 

10. Kūrybinis darbas atliekamas naudojant įvairias medžiagas, tinkančias eksploatuoti 

laisvai pasirinktoje įstaigos vidaus, lauko aplinkoje. 

 

V SKYRIUS 

KŪRYBINIO PROJEKTO ORGANIZAVIMAS 

11. Pateikiamų darbų kiekis neribojamas. 

12. Darbai gali būti individualūs arba kolektyviniai. 

13. Projekto anketą (žr. priedą) ir nufotografuotus kūrybinius darbus siųsti JPG 

skaitmeniniu formatu (failo pavadinimas: dalyvio vardas, pavardė, ugdymo įstaiga) el. paštu 

saulutesparodos@gmail.com nuo aprašo paskelbimo dienos iki 2021 m. gruodžio 20 d. 

14. Prie darbo pridedama metrika, kurioje didžiosiomis raidėmis, 10 Time New Roman 

šriftu užrašomas autoriaus vardas, pavardė ir amžius. Metrika priklijuojama ant viršutinės foto dalies 

dešinėje pusėje apačioje. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Projekto organizatoriai pasilieka teisę viešojoje erdvėje publikuoti įstaigų atsiųstas 

nuotraukas. 

16. Projekto dalyviams bus įteiktos Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ padėkos, 

mokytojos ar pagalbos mokiniui specialistams – Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos 

pažymos. 

 

_______________ 
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Priedas 

RASEINIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIO PROJEKTO „KALĖDŲ NYKŠTUKAS“ANKETA 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Dalyvio vardas, pavardė, kontak-

tinis telefonas 

 

 

 

 

_______________________ 

  

 

 


