
       PATVIRTINTA 

                                                                                             Šiaulių lopšelio-darželio  

                                                                                              „Auksinis raktelis“              

                                                                                             direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

                                                                                              įsakymu Nr. V-33 
 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ  IR PRIEŠMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ STEAM VEIKLŲ 

FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„MAŽIEJI GAMTOS TYRINĖTOJAI“  

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

                                    BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų STEAM veiklų fotografijų  

parodos „Mažieji gamtos tyrinėtojai“ (toliau – Parodos) nuostatai reglamentuoja Parodos tikslą, 

uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Šiaulių lopšelis–darželis „Auksinis raktelis“, Radviliškio g. 

86,  LT–76369 Šiauliai., tel. (8-41) 543014; el. paštas auksinis.raktelis@splius.lt bei Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centras, tel. (8 41) 422474, 8 652 25122. Parodos koordinatorės Šiaulių 

lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Petrauskienė, el. p. 

pavaduotoja.auksinisraktelis@smail.lt,  tel. 861016429, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Žana 

Narmontienė, Irina Veniulienė, Gabija Pučkorienė.  

3. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių lopšelio–darželio „Auksinis raktelis“ tinklalapyje 

www.auksinisraktelisld.lt  
 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Tikslas – parengti fotografijų, kuriose užfiksuotos vaikų STEAM veiklos lauke, 

parodą. 

 5. Uždaviniai: 

5.1. Organizuoti ugdytinių STEAM veiklas įstaigos kieme; 

5.2. Tas veiklas nufotografuoti; 

5.3. Sukurti trumpą STEAM  veiklos aprašą; 

5.4. Skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus aktyviai veikti, laisvai 

tyrinėti, eksperimentuoti, stebėti bei pažinti savo artimiausią aplinką ugdymo įstaigos lauko erdvėse, 

STEAM lauko laboratorijose, gamtos pažinimo ir stebėjimo erdvėse ir kt; 

5.5. Ugdyti vaikų smalsumą, skatinti juos mąstyti, išreikšti savo mintis kalbant, 

kūrybiškai spręsti iškilusias problemas; 

                      5.6. Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų. 

 

 
 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 
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 6. Veiklų dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikai. 

 7. Parodos dalyviai – Lietuvos švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, pagalbos specialistai. 

 8. Iki 2021 m. balandžio 19 d. parodos dalyviai pateikia vaikų STEAM veiklų lauko 

erdvėse nuotraukas. Svarbu, kad nuotraukose atsispindėtų, kaip įstaigos lauko erdvės pritaikytos 

gamtamokslinei patirtinei vaikų veiklai. Dalyvio anketoje (priedas Nr. 1) parašo veiklos pavadinimą  

ir pateikia trumpą jos aprašą. 

 9. STEAM veiklų fotografijas ir aprašus dalyviai siunčia į Šiaulių lopšelį-darželį 

,,Auksinis raktelis“  el. paštu auksinis.raktelis@splius.lt iki 2021 m. balandžio 19 d. 

 10. Autorius parodai pateikia dvi skaitmenines nuotraukas (jų dydis neviršija 15 MB), 

užpildytą dalyvio anketą su veiklos pavadinimu bei trumpu aprašymu (iki 5 sakinių) apie pristatomą  

STEAM veiklą (priedas Nr. 1). 

11. Darbų skaičius ribojamas: vienas dalyvis parodai gali pateikti vieną darbą. 

12. Pateikdamas nuotraukas Parodai autorius tampa Parodos dalyviu bei sutinka, kad: 

12.1. Parodai pateiktos nuotraukos bus neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos 

Parodos sklaidos tikslais; 

12.2. nuotraukos eksponuojamos parodose be papildomo autoriaus sutikimo; 

12.3. nuotraukos ir aprašai skelbiami organizuojančios įstaigos elektroninėje svetainėje, 

socialiniuose tinkluose; 

12.4. nuotraukos autorius pagal galiojančius teisės aktus atsako už autorinių teisių 

pažeidimus. Pateikdamas nuotrauką Parodai, jis patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, kad turi 

joje esančių asmenų (teisėtų jų atstovų) sutikimą šią nuotrauką naudoti Parodoje; 

12.5. Parodos dalyvis sutinka, kad su nuotrauka būtų skelbiamas ir autoriaus vardas bei 

pavardė, įstaigos, kurioje jis/ji dirba, pavadinimas. 

   13. Parodos dalyvių darbai bus eksponuojami nuo 2021-04-26 iki 2021-05-26 dienos 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ internetinėje svetainėje www.auksinisraktelisld.lt  

14. Vėliau darbai gali būti eksponuojami ir kitose viešosiose miesto erdvėse. 

15. Veikloje dalyvavusiems vaikams anketoje nurodytu elektroniniu paštu bus atsiųsti 

padėkos raštai. 

16. Parodos dalyviams anketoje nurodytu elektroniniu paštu bus atsiųsti Šiaulių miesto 

savivaldybės Švietimo centro pažymėjimai. 
 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 17. Nuotraukos, atsiųstos vėliau nurodyto termino, neatitinkančios nurodytų 

reikalavimų bei Parodos tematikos, neeksponuojamos.  

               18. Parodoje dalyvaujantys pedagogai gaus Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Pažymėjimams gauti prašome registruotis internetinėje 

sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima Švietimo centro internetinėje svetainėje 

www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete adresu  http://www.semiplius.lt/. 

Daugiau informacijos dėl pažymėjimų teiraukitės Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 

telefonais  (8 41) 422474, mob. tel. 8 652 25122. 

Mokestis už pažymėjimą – 2 eurai.     
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                     19.  Mokėti galima tik pavedimu. Biudžetinės įstaigos moka į sąskaitą Nr. LT68 7300 

0100 8697 6113 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300. Iš asmeninių lėšų prašome mokėti 

pavedimu į sąskaitą Nr. LT73 7300 0100 8725 3055 AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 7300 

 

________________ 

Respublikinės ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių įstaigų 

 STEAM veiklų fotografijų parodos  

„Mažieji gamtos tyrinėtojai“  

nuostatų   priedas Nr. 1 

 

DALYVIO ANKETA 

Pedagogo/pagalbos specialisto, 

parengusio darbą Parodai, vardas 

pavardė 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

Įstaigos adresas, kontaktinis tel., el. 

paštas 

 

 

STEAM veiklos pavadinimas  

 

Trumpas STEAM veiklos lauke 

aprašymas: tikslas, uždaviniai, eiga 

(iki 5 sakinių) 

 

 

 

 

_________________ 

 

 


