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PLUNGĖS RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ 

VIRTUALIOS KONFERENCIJOS  

„STEAM – ATRASK, IŠBANDYK, PATIRK“  

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

     1. Virtualios konferencijos „STEAM – atrask, išbandyk, patirk“ nuostatai reglamentuoja 

konferencijos tikslą, uždavinius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

     2. Konferencija skirta STEAM  ugdymo patirties sklaidai rajone. 

     3. Konferencijos organizatorius – Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Birutės g. 22 B, Plungė, tel. 

(8 448) 723 76,  el. p.  l.d.vyturelis@gmail.com . 

      4. Konferencijos iniciatorius ir koordinatorius – Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė 

Asta Baltuonienė, el. p. asta.baltuoniene@gmail.com , tel. +370 (671)17621. 

      5. Konferencijos kūrybinė grupė: Plungės lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Nijolė Gasauskienė, el. p. nijolegasauskiene@gmail.com, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audronė Norvaišienė, el. p.  audronenorvaisiene@gmail.com, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė 

Žalandauskienė, el. p. zalandauskiene@gmail.com 

      6. Pranešėja  doc. Dr. Sigita Burvytė. 

      7. Partneris – Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras.  

      8. Informacija apie konferenciją ir jos nuostatus skelbiama Plungės lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” 

internetinėje svetainėje https://www.vyturelis.plunge.lm.lt/lt,  facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/lopselisdarzelis.vyturelis.9 ir  https://www.semiplius.lt/ .  

    

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

9. Konferencijos tikslas – STEAM ugdymo patirties sklaida rajone. 

10. Uždaviniai: 

10.1 Pasidalinti gerąja STEAM ugdymo praktika: inovatyviomis idėjomis, taikymu praktikoje, 

metodais ir priemonėmis. 
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10.2 Plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinių įstaigų. 

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS DALYVIAI 

 

11. Dalyviai – rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI VIRTUALIAI KONFERENCIJAI 

 

12. Konferencijai pateikiami pranešimai - trukmė 5-10 min.  kartu su dalyvio anketa 

https://forms.gle/XYEvT2UQGL9qUhRU8 

13. Pranešimų kiekis iš vienos įstaigos neribojamas. 

14. Pranešėjas atsiunčia savo darbą organizatoriams el. p.  l.d.vyturelis@gmail.com 

  iki gruodžio 22 dienos. 

15. Dalyvis ar pranešėjas jungiasi prie konferencijos gruodžio 28 dieną, 9.30 val., gavęs Microsoft 

Teams prisijungimo nuorodą, kurią atsiųs organizatoriai, likus 10 min iki konferencijos pradžios 

(reikia turėti aktyvuotą Microsoft Teams programą). 

 

V SKYRIUS 

KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS 

 

16. Konferencija vyks 2021 m. gruodžio 28 dieną 9.30 valandą Microsoft Teams platformoje. 

17. Registracija konferencijos klausytojui ir pranešėjui elektroninėje renginių registracijos 

sistemoje „Semi+“, adresu https://www.semiplius.lt/ (iki 2021 m. gruodžio 22 d.). 

18. Konferencijos pranešėjas pildo anketą https://forms.gle/XYEvT2UQGL9qUhRU8 

19. Dalyviams bus išduodami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pažymėjimai,                        

kaina 1,20 Eur.  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę pranešimus pasilikti ir patalpinti darželio 

internetinėje svetainėje. 

20. Pranešimų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

21.  Konferencijos programa bus išsiunčiama užsiregistravusiems dalyviams. 
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