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RESPUBLIKINĖS AKCIJOS 

 „EDUKACINIŲ BITUČIŲ-ROBOTŲ „BEE-BOT“ RALIS“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės akcijos „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-bot“ ralis“ (toliau – akcija) nuostatai 

reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Akcija organizuojama vykdant Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių projektą „Išradingi 

atradimai“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. 

3. Akcijos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.  Akcijos organizavimą 

koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorė Audronė Lenkauskienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui: Irena Peciukonienė. Kontaktai: tel. nr. 8(5)2752373, mob. 867743913, 

el.paštas - rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Akcijos tikslas – ugdyti vaikų kompiuterinį mąstymą, plėtoti technologijų ir programavimo 

gebėjimus ir įgūdžius vaikams patraukliais būdais ir formomis. 

5. Uždaviniai:  

5.1. sudaryti sąlygas vaikams ugdytis pažintinius gebėjimus, mokytis iššifravimo bei problemų 

sprendimo, programavimo pradmenų pasitelkiant edukacines bitutes-robotus „Bee-bot“; 

5.2. skatinti vaikų iniciatyvumą ir atkaklumą išbandant vis naujas komandų sekas, tobulinti 

bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius; 

5.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, 

gerosios patirties sklaidą. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Akcijoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai 

su pedagogais. 
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IV. AKCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Akcijos veiklas planuoja pati ikimokyklinio ugdymo įstaiga 2020 m. spalio 12-23 dienomis. 

Veiklų turinys turi atitikti akcijos tikslą, t.y. turi būti organizuojamos veiklos naudojantis 

edukacinėmis bitutėmis-robotais „Bee-bot“. 

7. Kiekviena akcijoje dalyvavusi įstaiga iki 2020 m. spalio 27 d. organizatoriams atsiunčia dalyvio 

anketą (Priedas nr. 1) ir 4-5 nuotraukas arba filmuotą medžiagą apie akcijos metu vykdytas veiklas 

el.paštu pusynelis.darzelis@gmail.com (filmuotą medžiagą siųsti pasitelkiant wetransfer.com 

failų siuntimo paslaugą). 

8. Informacija apie akcijos dalyvius ir eigą bus skelbiama organizatoriaus tinklapyje 

www.pusynelis.vilnius.lm.lt. Informaciją teikia Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Peciukonienė, el. p. rastine@pusynelis.vilnius.lm.lt, tel. 

nr. 867743913. 

9. Visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, dalyvavusioms akcijoje „Edukacinių bitučių-robotų 

„Bee-bot“ ralis”, bus išsiųsti padėkos raštai.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Pateikdami akcijos dalyvio anketą ir filmuotą medžiagą akcijos dalyviai patvirtina, kad yra gavę 

atitinkamų asmenų sutikimą, kad akcijos organizavimo tikslais filmuota medžiaga, vaizdo ir garso 

įrašai, informacija apie akcijos dalyvį bus naudojami (skelbiami) organizatorių interneto 

svetainėje, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti apie akcijos eigą 

ir rezultatus, akcijos organizatorių veiklos viešinimo, žinomumo tikslu. 

11. Dalyvavimas šioje akcijoje reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis akcijos nuostatų sąlygomis. 
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Priedas Nr. 1 

 

 

RESPUBLIKINĖS AKCIJOS 

„EDUKACINIŲ BITUČIŲ-ROBOTŲ „BEE-BOT“ RALIS“ 

 

  DALYVIO ANKETA 

 

______________________________________________________________________ 

(ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

______________________________________________________________________ 

(elektroninio pašto adresas, tel. nr.) 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė  

 

Dalyviai (vaikų vardai, 

pavardės, amžius arba 

grupės pavadinimas, 

amžiaus tarpsnis) 

 

 

Trumpa informacija ir 

refleksija apie akcijos eigą 

ir rezultatus (veiklos 

pavadinimas, trumpas 

aprašymas, vaikų 

pastebėjimai, įspūdžiai) 

 

 

 

 


