
 

 

 

 

 

VIRTUALIOS RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ 

FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„KONSTRUOK KARTU SU STEAM“ 

NUOSTATAI   

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Virtualios Respublikinės ugdymo įstaigų fotografijų-koliažų parodos „Konstruok kartu 

su STEAM“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką. 

2. Parodą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“. 

3. Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas - kūrybiškai, aktyviai veikiant, siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti  STEAM 

inžinerines idėjas kasdieninėje ugdymo(si) veikloje konstruojant lesyklėlę paukščiams. 

5. Uždaviniai: 
5.1. organizuoti vaikų ugdymo(si) procesą STEAM metodikos edukacinėse erdvėse. 

5.2. pasitelkiant kūrybinę-inžinerinę veiklą, sukonstruoti lesyklėlę paukščiams maitintis 

šaltuoju metu; 

5.3. dalintis pedagoginės praktikos taikymu, ugdymo metodais bei ugdymo priemonėmis 

integruojant STEAM į ugdymą. 

 

 

III SKYRIUS 

DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

 

6. Parodoje kviečiami dalyvauti: ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai bei kiti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių nariai. 

7. Reikalavimai eksponuojamiems darbams: 

7.1. Pristatyti skaitmeninį fotografijų koliažą iš 1-3 nuotraukų, kuriose atsispindėtų atliekama 

kūrybinė-inžinerinė STEAM veikla; 

7.2. STEAM veiklas (būdus, metodus, formas) dalyviai pasirenka savarankiškai; 

7.3. parodai siunčiamų fotografijų koliažų pavadinime būtina nurodyti autoriaus vardą, 

pavardę, pedagogo vardą ir pavardę, ugdymo įstaigą; 

7.4. visų siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG). 
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IV SKYRIUS 

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Skaitmeninį fotografijų koliažą iš 1-3 nuotraukų su aprašų (1 priedas) siųsti iki 2020 m. 

lapkričio 31 d. el. paštu: steamberzelis@gmail.com. 

9. Paroda vyks 2020 m. gruodžio 1d. - gruodžio 20d. Šiaulių lopšelio darželio „Berželis“ 

interneto svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt ir darželio Facebook paskyroje Šiauliai Berželis. 

10. Informacija apie parodą bus viešinama Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ internetinėje 

svetainėje www.berzelis.tavodarzelis.lt. 

11. Pedagogams bus išduodami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai. 

Dėl pažymėjimų registruotis per internetinę registravimo sistemą „Semi+“. Prisijungti prie sistemos 

galima adresu http://www.semiplius.lt  arba centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt    

skyrelyje „Registracija į renginius“. Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo centro mob. tel. 8 652 25122. 

12. Dalyvio mokestis – 3 Eur. Mokėti tik pavedimu. Biudžetinėms įstaigoms pavedimu 

mokėti į sąskaitą Nr. LT68 7300 0100 8697 6113 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000. Iš 

asmeninių lėšų prašome mokėti pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas 

„Swedbank“, banko kodas 73000. Įmokos gavėjas - Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. 

Nurodyti renginio pavadinimą. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

13. Visiems virtualios parodos dalyviams elektroniniu paštu bus išsiųsti Šiaulių lopšelio-

darželio „Berželis“ padėkos raštai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS,  

 

14. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir 

yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai. Už autorinių teisių pažeidimus 

atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

15. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

16. Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstas nuotraukas, naudoti neatlygintinai, 

viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises. 

17. Parodos organizatoriai pasilieka teisę parodos dalyvių darbus, vardus ir pavardes paskelbti 

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ internetiniame puslapyje www.berzelis.tavodarzelis.lt, Šiauliai 

Berželis Facebook paskyroje. 

18. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 
19. Parodos koordinatorė: Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ specialiosios grupės  vyresnioji 

auklėtoja Laura  Zinkevičienė (tel. 8 613 81237), neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Janauskienė 

(tel. 8 635 47474).  

_________________________ 
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DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius 

 

 

Pedagogo vardas, pavardė, 

telefono Nr., el. paštas 

 

 

Pareigos, kvalifikacinė 

kategorija 

 

 

Veiklos pavadinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinės ugdymo įstaigų virtualios fotografijų parodos 

„Konstruok kartu su STEAM“ nuostatų  

 1 priedas 


