
                                                                   

                                                      

 

                                                                                 

 

 

                                                                                 

                                                                                PATVIRTINTA  

                                                                        Tauragės lopšelio-darželio direktoriaus  

                                                                       2021 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5  

                            
                                                             Dovanokime vieni kitiems bendrystės ir atradimų džiaugsmą! 

                                                           

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS  DARBŲ PARODOS   

„KETURI METŲ LAIKAI STEAM PROCESO VEIKLOSE UGDANT IKIMOKYKLINIO 

IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS“ 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinės virtualios darbų  parodos „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ (toliau – Paroda) nuostatai reglamentuoja parodos 

tikslą, uždavinius, parodos etapus ir darbų pateikimo terminus, dalyvius, organizatorius, vykdymo 

tvarką. 

2. Parodos nuostatai skelbiami Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje 

https://www.tauragesazuoliukas.lt, Facebook grupėse ,,Auklėtoja auklėtojai“, „Darželių auklėtojų 

klėtis“. 

3. Paroda skirta Tauragės lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ 50 veiklos metams paminėti. 

 
II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Parodos tikslas – populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką per 

patirtinį ugdymą organizuojant vaikų veiklas visais metų laikais. 

4. Uždaviniai:  

4.1. Skatinti pedagogus organizuoti STEAM mokslų veiklas, bandymus, eksperimentus, kitas  

patirtines veiklas, tinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

4.2. Dalintis gerąją darbo patirtimi, plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų pedagogų, ugdytinių tėvų, socialinių partnerių. 

4.3. Parengti STEAM veiklų nuotraukų su aprašymais (proceso dalyviai: vaikai, mokytojai, tėvai, 

seneliai, socialiniai partneriai) virtualią parodą. 

 
III SKYRIUS 

PARODOS ETAPAI IR DARBŲ PATEIKIMO TERMINAI 

 

Etapai Darbų pateikimas 

I.  ŽIEMA - sausis - vasaris Iki 2021-02-26 

II. PAVASARIS - kovas-gegužė Iki 2021-05-26 

III.VASARA - birželis - rugpjūtis Iki 2021-08-26 

IV. RUDUO - rugsėjis-lapkritis Iki 2021-11-26 

https://www.tauragesazuoliukas.lt/


 
IV SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

5. Parodoje kviečiami dalyvauti šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai 

su ugdytiniais, tėveliai, seneliai, socialiniai partneriai. 

 
V SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZATORIAI 

 

6. Parodą organizuoja Tauragės lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Vytauto g 58, LT-72247, Tauragė, 

tel. 8 446 62693, el. p. info@tauragesazuoliukas.lt  

7. Parodos iniciatorė ir kuratorė Tauragės lopšelio–darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė  

Viktorija Paulauskienė 

8. Parodos koordinatorė Tauragės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui 

Benjamina Karmazinienė 

9. Organizacinė grupė: 

9.1. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Kumpienė, el. p. kurramune@gmail.com 

tel. 8 678 04985  

9.2. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Rusteikienė el. p. indrerusteikiene@gmail.com 

 tel. 8 656 77550 

 
VI SKYRIUS 

REIKALAVIMAI PARODOS DARBAMS 

 

10. Dalyviai atlieka pasirinktas STEAM mokslų veiklas, nufotografuoja ir aprašo vykdymo procesą. 

11. Parodai pateikiama: 1-3 nuotraukos ir trumpas, konkretus aprašymas (Word dokumente, šriftas 

Times New Roman, 12 dydis) užpildant dalyvio kortelę (1Priedas) 

12. Nuotraukose pateikiama nuasmeninta informacija (neturi matytis vaikų veidų).  

13. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos dalyviais bei suteikia organizatoriams teisę juos viešinti 

internetiniame įstaigos tinklalapyje www.tauragesazuoliukas.lt 

14. Parodai siunčiamų darbų skaičius neribojamas.  

 
VII SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

15. I etapo – STEAM veiklų žiemą nuotraukos su aprašymu užpildant dalyvio kortelę (1 Priedas) 

laukiame nuo 2021  m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 26 d., el. paštu indrerusteikiene@gmail.com; 

16. Nuo 2021 m. kovo 4 d. vyks parodos organizavimas ir nuotraukų eksponavimas 

https://www.tauragesazuoliukas.lt 

 
VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Visiems kiekvieno etapo parodos dalyviams bus išsiųsti: 

17.1. Tauragės lopšelio darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus padėkos raštai; 

17.2. Tauragės PMMC pažymos. 

17.3. parodos dalyvių atsiųstų veiklų  aprašymai su nuotraukomis PDF  formate bus  parengta, kaip 

metodinė priemonė pedagogams kūrybiškai naudoti ugdymo(si) procese. 
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1 Priedas 
 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS  DARBŲ PARODOS   

„KETURI METŲ LAIKAI STEAM PROCESO VEIKLOSE UGDANT IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

AMŽIAUS VAIKUS“ 

 
DALYVIO KORTELĖ 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė  

 

Dalyvio el. paštas 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimas, 

adresas, telefono Nr., el. pašto adresas 

 

 

Darbo pavadinimas 

 

 

 

Tikslas 

 

 

Kokio amžiaus vaikams skirtas 

 

 

Trumpas veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

Kaip pritaikoma vaikų ugdymui 

 

 

Kita informacija 

 

 

 

 
 


