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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 
RESPUBLIKINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ KURTŲ 

SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ  
„IŠMANUS PRIEŠMOKYKLINUKAS“ PROJEKTO 

NUOSTATAI 
 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1. Respublikinio priešmokyklinio ugdymo mokytojų kurtų skaitmeninių mokymo priemonių 
„Išmanus priešmokyklinukas“ projekto (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, 
dalyvius, reikalavimus pristatomoms mokymo priemonėms ir jų pateikimo sąlygas, organizavimo 
tvarką. 

              2. Projektas vyks nuo 2023 m. kovo 20 d. iki 2023 m. balandžio 28 d. Sukurtos skaitmeninės 
mokymo priemonės priimamos iki 2023 m. balandžio 21 d. Jos bus pateiktos elektroniniame 
skaitmeninių mokymo priemonių kataloge. 

              3. Projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ (Žardininkų g. 19, LT-
94240, Klaipėda, tel. 8 46 34 59-14., el. paštas l.d.pumpurelis@gmail.com). Koordinatorė – Asta 
Levanienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktorė. Organizatorės – priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja Alina Juškienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Rupšlaukytė. 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

              4. Projekto tikslas – skatinti priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalintis gerąja darbo 
patirtimi kuriant skaitmenines mokymo priemones, skirtas ugdymo(si) sričių pasiekimų plėtojimui. 

  5. Uždaviniai: 

       5.1. skatinti pedagogų kūrybiškumą, išradingumą kuriant skaitmenines mokymo priemones; 

       5.2. gerinti priešmokyklinio amžiaus vaikų  ugdymosi sričių pasiekimus, skatinant 
pedagogus kasdieninėje ugdomojoje veikloje naudoti skaitmenines mokymo priemones; 

       5.3. sukurti skaitmeninių priemonių katalogą, skirtą priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 
ugdymui. 

  5.4. dalintis priemonių katalogu su šalies priešmokyklinio ugdymo mokytojais. 

 

 

 



III SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

              6. Projekto dalyviai – priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir vaikai, spec. pedagogai, 
logopedai, neformaliojo švietimo, meninio ugdymo mokytojai, dirbantys su priešmokyklinio ugdymo 
grupių vaikais. 

              7. Projekto dalyviai pateikia sukurtos priemonės nuorodą ir filmuotą medžiagą (iki 1 min.), 
kurioje atsispindi jos panaudojimo galimybės ugdomojoje veikloje. 

              8. Skaitmeninės mokymo priemonės panaudojimo filmuota medžiaga ir aktyvi nuoroda 
talpinamos į Facebook uždarą grupę „Išmanus priešmokyklinukas“ 
https://www.facebook.com/groups/527474182873255 . 

              9.  Įkeliant filmuotą medžiagą viršuje būtina nurodyti ugdymo įstaigos pilną pavadinimą, 
kuriai ugdymo sričiai skirta mokymo priemonė, mokytojo vardą, pavardę ir aktyvią mokomosios 
priemonės nuorodą.  

IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

              10. Skaitmenines mokymo priemones pagal pateiktus reikalavimus nuo 2023 m. kovo 20 d. 
iki 2023 m. balandžio 21 d. įkelti į Facebook uždarą grupę „Išmanus priešmokyklinukas“ 
https://www.facebook.com/groups/527474182873255 . 

              11. Informacija apie projektą bus viešinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 
internetinėje svetainėje https://www.pumpurelis.lt/ , facebook grupėje „auklėtoja-auklėtojai“ .  

              12. Projekte dalyvavusiems mokytojams bus išduota Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ pažymėjimas apie dalyvavimą projekte ir pateiktą priemonę, padėka. 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

              13. Projekto organizatoriai turi teisę nepateikti el. kataloge skaitmeninių mokymo 
priemonių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų.  

              14. Projekto organizatoriai pasilieka teisę priemones atsirinkti, pasilikti, publikuoti savo 
nuožiūra, projekto dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 4.2 punkte nurodytais būdais.  

              15. Dalyvavimas projekte reiškia Jūsų sutikimą viešinti pateiktą medžiagą. 

              16. Dėl kilusių neaiškumų kreiptis el. p. alinuxx@gmail.com.  

              17. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
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