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Projektas „STEAM education in kindergarten – 

discoveries, experiments, research“  

apdovanotas NACIONALINIU ir EUROPOS 

kokybės ženkleliais! 



Programos eTwinning kokybės ženkleliai suteikiami 

mokytojams, vykdantiems puikius projektus 

programoje eTwinning. 

 Nacionalinis kokybės ženklelis pažymi, kad 

projektas pasiekė tam tikrą kokybės standartą mūsų 

šalyje. 

Europinis kokybės ženklelis reiškia, kad įstaigos 

veikla buvo pripažinta aukščiausiame 

EUROPINIAME lygmenyje! 

 

 



,,Varliukų“ grupė dalyvavo tarptautiniame 

projekte  

„STEAM education in kindergarten – 

discoveries, experiments, research“  

 eTwinning platformoje.   

 

Projekto trukmė – nuo 2020 m. rugpjūčio iki 

2021 m. gegužės mėnesio.  

Dalyviai – Turkijos, Latvijos, Rumunijos, 

Graikijos bei Lietuvos pedagogai. 

 



Projekto tikslas – ugdyti vaikų suvokimą apie gamtinius 

reiškinius taikant STEAM metodo elementus. 

 

 

TIKĖTINI REZULTATAI: 

• Tobulės vaikų socialiniai, bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai.   

• Vaikai išmoks tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, sisteminti ir 

pristatyti sukurtus rezultatus.  

• Kartu su projekto partneriais sukursime bendrą el. knygą, 

remiantis projekto veiklų metu pateiktais pavyzdžiais, 

pristatymais. 

 



 

KOKIŲ REZULTATŲ PASIEKTA? 
 

• Įvairių eksperimentų ir tyrinėjimų metu vaikai 
bendravo ir bendradarbiavo kartu siekdami 
bendro tikslo (sukonstruoti tvirtą stalą iš 
popieriaus, programuodami su robotu bitute 
,,BEE-BOT“ ir kt.). 

 

• Vaikai patys ėmėsi iniciatyvos eksperimentuoti su 
grupėje esančiais daiktais – magnetais. O savo 
atradimais (sukurtu žaidimu – ,,Žvejyba“) 
dalinosi su grupės draugais. 

 

• Tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas. 
Tiesioginiai susitikimai ir renginiai, kalėdinių 
sveikinimų keitimasis su projekto partneriais bei 
jų įgyvendintų veiklų vaizdo įrašų peržiūra skatina 
vaikus domėtis kokia kalba jie kalba, kaip atrodo 
kitų šalių vaikų grupės/klasės. 
 

 



Projekto metu įgyvendintos veiklos (1):  

 

• Grupėje nuolat įgyvendinamos įvairios STEAM 

veiklos (,,Pradurtas maišelis“, ,,Šokančios 

razinos“,,Magnetų tyrinėjimai“ ir kt.); 

• Bendradarbiaujant su projekto partneriais 

dalyvavavome Europe Code Week 2020 

renginiuose; 

• Dalyvavome tiesioginiame internetiniame 

etwinning renginyje su projekto partneriais 

„Meet, present, wave“; 

• Kartu su projekto partneriais dalyvavome 

renginiuose ,,Outdoor classsroom day 2020“, 

kurie vyko lapkričio ir gegužės mėnesiais;  

• Keitėmės kalėdiniais sveikinimo atvirukais su 

projekto partenriais iš Rumunijos ir Turkijos; 

 



Projekto metu įgyvendintos veiklos (2):  

 

• Sukūrėme bendrą projekto partnerių elektroninę 
sveikinimų knygą „Holiday greetings to project 
partners“; 

• Organizavome tiesioginį seminarą „STEAM 
ugdymas darželyje, įgyvendinant  etwinning 
projektus“; 

• Sukūrėme bendrą projekto partnerių elektroninę 
knygą „Experiments performed by children at 
home with parents“; 

• Dalyvavome vietinuose etwinning renginiuose 
„We are not terrified if winter!” ir „We know 
what kind of Earth we want to live on!”; 

• Dalyvavome tiesioginiame baigiamajame 
etwinning projekto renginyje su projekto 
partneriais „Žydėkite mūsų draugystės gėlės!“ / 
„Bloom the flowers of our friendship“. 

 

 


