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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTO 

,,KURIU ,,BEE-BOT‘‘ BITUTEI KILIMĖLĮ‘‘ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ respublikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų pedagogų metodinių priemonių kūrimo projekto „Kuriu ,,Bee-bot“ bitutei kilimėlį“ 

(toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo ir 

vykdymo tvarką. 

2. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“, adresas  I. Simonaitytės g. 

26, Klaipėda, tel. +370 682 07 907, el. p., volungeleklaipeda@gmail.com , priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Vilma Gedminienė. 

3. Projektą koordinuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė Renata 

Vasiliauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė‘‘ puslapyje 

www.volungele.lt , Facebook grupėje „Auklėtoja auklėtojai“. 

5. Projekto aktualumas. Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis intuityviai 

pradeda naudotis jau ankstyvajame amžiuje. Todėl labai svarbu kasdienėje ugdomojoje aplinkoje, 

kurioje vaiką supa vis daugiau išmaniųjų daiktų, gebėti juos valdyti, tobulinti ir kurti dar išmanesnį 

pasaulį. Informatinis mąstymas tampa ne tik iššūkiu, bet ir vienu iš esminių uždavinių. Veikla su 

informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis lyg kelionė po virtualų pasaulį, kuri tampa vis 

labiau reikalinga vaikų ugdymui(si). 

Sukurta tinkama ugdymo(si) aplinka skatina vaikų smalsumą, iniciatyvumą, motyvaciją ir 

aktyvina vaikų mąstymą. STREAM iššūkiai, probleminiai klausimai ir savarankiškas atsakymų 

ieškojimas į juos, gebėjimas spręsti problemas, komandinės veiklos, kūrybos, tyrinėjimo, pažinimo 

procesas per patirtį – visa tai suteikia galimybę vaikams patenkinti savo smalsumą, skatina jų 

iniciatyvumą, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis. Atsiskleidžia kūrybiškumas, problemų sprendimo, 

analizavimo, komandinio darbo, planavimo bei atkaklumo gebėjimai.  

Viena iš itin mėgstamų skaitmeninių edukacinių priemonių – bitutė ,,Bee-Bot‘‘. Šis 

draugiškas robotukas, kurį galima užprogramuoti pagal pasirinktą žingsnelių eigą, ne tik moko 

programavimo pradmenų, bet ir praplečia vaikų patirtį ir gebėjimus visose ugdomose 

kompetencijose. Pačių kurti ,,Bee-Bot‘‘ kilimėliai suteiks galimybę pasidalinti gerąja darbo patirtimi, 

pristatant kuo įvairesnes ugdymui naudingas idėjas, padėsiančias plačiau ugdyti vaikų mąstymą, 

suvokimą, draugiškumą, norą pažinti ir sužinoti dar daugiau. Kviečiame visus prisijungti į nuostabias 

,,Bee-Bot‘‘ bitutės kilimėlio kūrybos peripetijas.   

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 6. Projekto tikslas – skatinti pedagogus dalintis gerąja darbo patirtimi, kuriant kilimėlį ,,Bee-

bot‘‘ bitutei, skirtą įvairiapusiškam vaikų ugdymui(si). 

7. Uždaviniai: 
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7.1. skatinti pedagogų kūrybiškumą, išradingumą, kuriant kilimėlį ,,Bee-bot‘‘ bitutei; 
7.2. gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kokybę, skatinant 

pedagogus kurti ir kasdienėje veikloje naudoti ugdymui(si) skirtus ,,Bee-bot‘‘ bitutės kilimėlius; 
7.3. parengti pedagogų kurtų kilimėlių skaitmeninę knygą.; 
7.4. plėtoti dalijimąsi gerąja patirtimi, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimą respublikoje. 
III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

8. Projekto dalyviai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, spec. 

pedagogai ir kiti bendruomenės nariai. 

 

IV SKYRIUS 

DALYVAVIMO TVARKA 

 

9. Projekto dalyviai kuria ,,Bee-bot‘‘ bitutei kilimėlį pasirinkta tema. 

10. Metodinę priemonę nufotografuoja ir  nuotrauką bei  trumpą aprašymą – metodinės 

priemonės tikslas, kokiam amžiui jis skirtas, aiškios taisyklės, kokiai kompetencijai ugdyti skirta 

(priedas Nr.1) – siunčia el. paštu kilimelisbitutei@gmail.com   

11. Projekto trukmė: pradžia 2023-03-01, pabaiga 2023-03-31.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Už autorinių teisių pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

13. Visiems projekto dalyviams į elektroninius paštus bus atsiųsti Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Volungėlė“ direktoriaus padėkos raštai, dalyvio pažymos ir sukurta virtuali projekto metodinių 

priemonių skaitmeninė knyga ir išsiųsta visiems projekto dalyviams. 

14. Projekto organizatoriai įsipareigoja neviešinti projekto dalyvių pateiktos asmeninės, 

kontaktinės informacijos. 

15. Pateikdami Projektui nuotrauką, dalyviai sutinka, kad atsiųsta medžiaga būtų naudojama 

(skelbiama) organizatorių interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose.  

16. Iškilus klausimams projekto dalyviai gali kreiptis į priešmokyklinio ugdymo mokytoją 

Vilmą Gedminienę, tel. nr. +37061570966, el. p. kilimelisbitutei@gmail.com. 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“  

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 

PEDAGOGŲ METODINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMO PROJEKTO 

,,KURIU ,,BEE – BOT‘‘ BITUTEI KILIMĖLĮ‘‘ 

 

DALYVIO ANKETA 
 

Ugdymo įstaigos pavadinimas   

Autoriaus vardas, pavardė, 

pareigos 

 

 

Autoriaus el. pastas 

  

 

Kilimėlio pavadinimas 

 

 

Kokiai kompetencijai ugdyti 

skirtas 

 

Trumpas kilimėlio aprašymas 

(tikslas, kokiam amžiui jis 

skirtas, metodinės priemonės 

taisyklės) 

 

 


