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RESPUBLIKINES TEORINES.PRAKTINES KONT'ERENCIJOS

,,STEAM UGDYMAS DARZELYJE IR PRADINEJE MOKYKLOJE: MOKAU IR
MOKAUSI" NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Respublikines teorines-praktines konferencijos ,,STEAM ugdymas darZelyje ir

pradineje mokykloje: mokau ir mokausi" (toliau - Konferencija) nuostatai reglamentuoja

Konferencijos tikslus, uZdavinius, dalywius, organizavimo tvark4 ir dallvavimo sQlygas.

2. Konferencijos organizatorius - Kretingos mokykla-darZelis ,,Libute" (toliau -
Mokykla), Meguvos g. 16, LT-97140 Kretinga, tel. (8-445) 79 341, el' pa5tas

eihul**rciozihute.lqret:in$a.lm.lt, interneto svetaines adresas ivlr,-rv.lsrt*linSoi;zibUte.lt.
" 

:. fonferencijoi partneriai - Klaipedos valstybine kolegija ir Kretingos rajono Svietimo

centras.

II. TIKSLAS IR UZU.q.VTNTA.T

4. Konferencijos tikslas - pasidalinti Ziniomis, idejomis ir gerosios praktines veiklos

patryzdLiais igyvendinant, organizuojant STEAM ugdym4 ikimokykliniame, prieSmokykliniame ir

pradiniame ugdyme.
5. UZdaviniai:
5.1. pristatyti teoriniq, metodiniq ir praktiniq rekomendacrjq bei pavyzdZiq, kaip

integruoti STEAM ugdymo strategijas i ugdymo turini'
5.2. Apti*iSfpeU ,gay-o-rrarbq, poveiki ir naud4 ikimokyklinio, prieSmokyklinio

amZiaus ir pradinlo ugdymo pakopos mokinio mokymo(si) motyvacijai, asmeninei paLangai ir

asmenybes ngdiai.
5.3. pristatyti eksperimento, tyrimo ar kitq STEAM metodq galimybes ugdymo procese.

5.4. Skatinti ugdymo istaigq tinklaveik4, grist4 bendradarbiavimu ir gerosios patirties

igyyendinant STEAM ugdym4 kaupimu bei sklaida'

III. DALYVIAI

6. Konferencijoje kviediami dalyvauti Lietuvos edukologijos mokslo atstovai bei ugdymo

praktikai - ikimokytlinio, priesmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai, Svietimo pagalbos

specialistai, vadovai ar jq komandos'

IV. ORGANIZAVIMO TVARKA IR DALYVAVIMO SALYGOS

7. Konferencija vyks kontaktiniu bndu 2022 m. geguZes 6 d. 10'00

mokykloje -darLelyje ,,Zibute" (Meguvos g.|6, LT-97140 Kfetinga).

8. Oalyviai kviediami registruotis nuo 9'00'val'

9. Konferencrjoje galim-a dalyvauti pristatant prakting veikl4 (bandymo, eksperimento,

tyrimo ar kito srEAM;"toaJpu"vzdi). Friemonemis, reikalingomis praktinei veiklai demonstruoti,

val. Kretingos

ki.kri"rru. prane5ej as turetq pasirupinti asmeni5kai'



10. Pristatomq praktiniq veiklq temos:

10.1. STEAM ugdymo idejos ir patirtys darLelyie;
10.2. STEAM ugdymo idejos ir patirtys pradineje mokykloje.
11. Praktines veiklos pristatymo trukme - iki 10 min.
12. Konferencijos darbo formos: plenarine dalis (kviestiniq edukologijos mokslo atstovq

prane5imai), darbas sekcijose (praktines veiklos (bandymo, eksperimento, tyrimo ar kt.) pristatymas

k[rybinese dirbtuvese - mugeje) ir konferencijos apibendrinimas (diskusijos, refleksija).
13. Detali Konferencijos darbotvarke bus nurodyta Konferencijos programoje.
14. Norintys dalyvauti Konferencrjoje turi uZpildy.ti dallvio parai5k4 (Zr. pried4) ir

atsiqsti j4 Mokyklai el. pa5tu r.ibl*e{ldi.{:&zihute.lcr*lingt}.hx.lt lki2022 m. balandZio 25 d.

15. Konferencijos klausytojams, prane5djams, atsiuntusiems Mokyklai dalyvio parai5k4

ir iki2022 m.balandiio 25 d. uZsiregistravusiems elektronineje renginiq registracijos sistemoje Sezi
plius |y16:y";,11_r,r:U:ry,sqlnipliUn.lt, bus i5duotos Kretingos rajono Svietimo centro elektronines metodines

veiklos paZymos. Konferencijos dalyvio mokestis - I Eur.

16. Parai5kos pateikimas suprantamas kaip Konferencijos dalyvio sutikimas, jog jis bus

filmuojamas, fotografuojamas, jo pristatymas bus ira5omas, o dalyvio parai5koje nurodyi asmens

duomenys bus panaudoti Konferencij os vieiinimo tikslais.
17. Konferencijos prane5ejai uZtikrina, kad jq pateiktos'medZiagos turinys nepaLeidLia

kitq autoriq teisiq.
18. Konferencijos veiklos bus vie5inamos Mokyklos intemetineje svetaineje

y.:r:y.krr;!iilSUSfiil:$lq.11 ir Facebook socialiniame tinkle, Kretingos rajono Svietimo centro

internetineje svetaineje [t[)si//krqtinffo.trso.lt/ ir Facebook socialiniame tinkle, rajono irlar
respublikos Ziniasklaidoj e.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Konferencijos organizatotiai pasilieka teisg esant poreikiui:
19.1. koreguoti Konferencijos nuostatus ir medZiagos vie5inimo formas;

19.2. riboti Konferencijos dallviq skaidiq (esant dideliam prane5ejq skaidiui ar

nep al ankiai epi demi o lo ginei situacij ai, malintr klausytoj q skai diq).

20. Keliones ir maitinimo i5laidomis Konferencijos dalyviai pasirfipina asmeni5kai.

21. Konferencijos organizatoriai ir dalyviai fsipareigoja laik1'tis tuo metu galiojandiq

saugumo ir higienos taisykliq ir reikalavimq.
22.Informacija apie Konferencij4 teikiama el. pastu flil}}{g::t$lklribu1e.kgfiffe!,uil-t arba

tel. (8 445)79 341.
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Respublikines teorines-praktines
konferencijos ,,STEAM ugdymas darZelyje ir
pradineje mokykloje: mokau ir mokausi"
nuostatq priedas

DALYVIO PARAISKA

Atstovaujamos istaigos pavadinimas ir
kontaktine informacij a:

(adresas, tel., el. pa5to adresas)

Informacij a apie Konferencij os dalyvi
(ius):

Vardas(ai), Pavarde(s)

Dalykas/pareigos

Kvalifi kacine kategorij a

Kontaktine informacij a:
*telefono numeris
*elektroninio pa5to adresas

Dalyvavimo Konferencrj oj e forma
(paZymeti) X

Praktines veiklos (bandymo, eksperimento,

pristatymas kiirybinese dirbtuvese - mugeje

tyrimo ar kt.)
&**.*"*

Klausytojas ffi
Praktines veiklos pristatYmo

pavadinimas

Trumpa praktines veiklos pristatymo

anotacija (tikslas, trumpas apra5yrnas,

kokiai tikslinei amZiaus grupei gali b[ti
naudojama; 3-5 sakiniai)

Pristatymo trukrne

P ageidavimai, pasifllym ai or ganizatori am s


