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RAJONINIS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ IR 
ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ 

KŪRIMO PROJEKTAS „ŽAISDAMI MOKOMĖS“  
 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 
1.1. Rajoninio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir švietimo pagalbos 
specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Žaisdami mokomės“ kūrimo projekto (toliau – 
Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, dalyvius, reikalavimus pristatomoms mokymo 
priemonėms ir jų pateikimo sąlygas, organizavimo tvarką. 
1.2.  Projektas vykdomas nuo 2021 m. vasario 8 d. iki 2021 m. kovo 31 d. Sukurtos skaitmeninės 
mokymo priemonės priimamos iki 2021 m. kovo 31 d.  
1.3. Projektą organizuoja Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (Latvių g. 2, LT- 84147 
Joniškis, telefonas (+370 426) 52363.  
Koordinatorė – Daiva Žalienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja 
ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių. 
Organizatorės: Jolita Čiutienė, specialioji pedagogė, logopedė, Miglė Praniulienė, priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja  
1.4. Projekto partneris – Joniškio rajono švietimo centras. 
 

II SKYRIUS 
TIKSLAS 

 
2.1. Tikslas - sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Žaisdami mokomės“, skirtą 

ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo ir komunikavimo kompetencijų  gebėjimų 
formavimui ir tobulinimui, panaudojant internetinius įrankius (pvz.: wordwall, learningapps,  
storyjumper, H5P, Quizizz, crosswordlabs, edpuzzle,  jigsawplanet ). 

2.2. Projekto idėja  - kurti interaktyvias skaitmenines mokymo priemones ir dalintis gerąja 
savo darbo patirtimi.  
 

III SKYRIUS 
DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 
3.1. Projekto dalyviai – rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir 

švietimo pagalbos specialistai. 
3.2. Priemonė turi būti skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
3.3. Skaitmeninė mokymo priemonė turi atitikti projekto temą ir tikslą. 

                3.4. Projekto dalyviai pateikia 1- 4 savo sukurtą(as) skaitmeninę(es) mokymo priemonę(es)  
nurodydami: 

3.4.1. veikiančią nuorodą, kur yra patalpinta sukurta priemonė, 
3.4.2. užpildytą dalyvio anketą (1 priedas). 



 
3.4.3. kompiuterio ekrano nuotrauką su priemonės vaizdu (nuotraukos pavyzdys 

pateikiamas (2 priede). Nuotraukoje turi matytis priemonės pavadinimas. 
Nuotrauka atsiunčiama atskiru failu (JPEG, PNG  formatu). 

          
IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

4.1. Skaitmenines mokymo priemones pagal pateiktus reikalavimus  iki 2021 m. kovo 31 d. 
siųsti elektroniniu paštu  zaisdamimokomes@gmail.com 

4.2. Informacija apie projektą bus viešinama Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 
internetinėje svetainėje http://www.azuoliukas-joniskis.lt/  

4.3. Projekto dalyviams bus išduodamos Joniškio rajono švietimo centro pažymos. 
4.4. Dalyviai turi registruotis internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“ (kalendoriuje 

2021-02-08 data). Prisijungti prie sistemos  adresu http://www.semiplius.lt/ 
 

V SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
5.1. Projekto organizatoriai turi teisę nepateikti el. kataloge skaitmeninių mokymo 

priemonių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų. 
5.2. Visiems projekto dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųstas  el. skaitmeninių mokymo 

priemonių katalogas. 
5.3. Priemonių atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis 

sąlygomis. 
5.4. Kilusiais klausimais kreiptis el. p. zaisdamimokomes@gmail.com 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semiplius.lt/


1 priedas 

 

Projekto dalyvio anketa 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 
el. paštas, telefono numeris 

 

Pareigybė, kvalifikacinė kategorija 
 

 

Švietimo įstaiga (darbovietė) 
 

 

Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės 
pavadinimas 

 

Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės 
internetinė nuoroda (linkas) 

 

Trumpas sukurtos skaitmeninės mokymo 
priemonės aprašymas ir tikslas 

 

 

2 priedas 

    

                                                                    Nuotraukos pavyzdys 

 

 

                                                                 ___________ 


