
                                                         

 

RESPUBLIKINĖ METODINĖ KONFERENCIJA 

„STEAM ĮGŪDŽIŲ UGDYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“ 

Konferencija vyks Teams platformoje 

2021 m. spalio 28 d. 

 

PROGRAMA 

 

12.30 – 13.00 Dalyvių registracija. 

 

13.00 – 13.10 Konferencijos atidarymas ir sveikinimas. 

 

13.10 – 13.30 Inovacijomis grįstas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. STEAM 

aspektas. doc. dr. Vitalija Gražienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto 

docentė, švietimo ir studijų kokybės ekspertė. 

 

13.30 – 13.45 STEAM veiklų integravimas į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

vadybiniu aspektu. Renata Vasiliauskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Volungėlė“ direktorė. 

 

13.45 – 13.55 Pažįstame matematiką per STEAM. Neringa Ruikienė, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Dobiliukas“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja. 

 

13.55 – 14.05 Patyriminis vaikų ugdymas taikant inovatyvias lauko erdves. Aušra 

Jašinskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja. 

 

14.05 – 14.15 Matematinių gebėjimų lavinimas per patyriminį ugdymą. Daiva Ramonė, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja. 

 

14.15 – 14.25 Patyriminis ugdymas naudojant aktyviuosius ugdymo metodus. Sandra 

Bradauskienė, Jūratė Lastauskienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės. 

 

14.25 – 14.35 Patyriminio ugdymo įgyvendinimo galimybės, ugdant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikus. Daiva Lutienė, Molėtų r. Giedraičių A. 

Jaroševičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė. 

 

14.35 – 14.50 STEAM ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinėje veikloje. 

Rūta Budinavičienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ meninio ugdymo 

mokytoja ekspertė /Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė. 

 

14.50 – 15.05 STEAM įgūdžių ugdymo galimybės ankstyvajame amžiuje. Erika 

Liutinskienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“, ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja. 

 

15.05 – 15.20 STEAM veiklos ,,Keturi metų laikai“. Asta Tamošauskienė, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja. 



15.20 – 15.30 STEAM metodų taikymas ankstyvajame amžiuje ,,Žemės spalvos“. Irena 

Derkintienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo vyr. 

mokytoja. 

 

15.30 – 15.45 STEAM įgūdžių ugdymo ikimokykliniame amžiuje patirtys. Jūratė Čalienė, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja. 

 

15.45 – 15.55 STEAM veiklos ankstyvajame amžiuje. Alma Rumšienė, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

 

15.55 – 16.05 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų plėtojimo galimybės su STEAM. 

Justina Nemanienė, Panevėžio lopšelio-darželio „Papartis“ ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja. 

 

16.05 – 16.20 Vaiko patyriminis ugdymas STEAM veiklose. Irena Šėgždienė, Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Versmė“ neformaliojo švietimo mokytoja. 

 

16.20 – 16.30 Dalyvių diskusijos. Konferencijos uždarymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


