
 

 

 

RESPUBLIKINĖS VIRTUALIOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS 

„AŠ MAŽASIS INŽINIERIUS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Virtualios Respublikinės ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų fotografijų 

parodos „AŠ MAŽASIS INŽINIERIUS“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, 

organizavimo tvarką. 

2. Parodos organizatorius – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytoja, dirbanti 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą Odeta Kadkauskienė, koordinatorius – direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė. 

3. Parodos nuostatai skelbiami Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio–darželio „Eglutė“ tinklapyje, 

www.kursenueglute.lt ir Facebook puslapyje Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“. 

4. Partneriai: Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnyba. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

5. Tikslas – skatinti mokytojus rinktis STEAM veiklas analizuojant inžinerinius procesus 

ugdyme, vykdyti gerosios patirties sklaidą. 

6. Uždaviniai: 

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

projektuojant ir statant bokštus pagal brėžinius atliekant matavimo ir testavimo veiksmus; 

6.2. organizuoti vaikų STEAM ugdymo(si) procesą ieškoti būdų, kaip išspręsti technologines 

problemas, naudojant matematikos, tiksliųjų ir gamtos mokslų žinias; 

6.3. susipažinti ir išanalizuoti bokštų tipus, konstrukcijas, brėžinius bei jų paskirtis.  

 

III SKYRIUS 

 DALYVIAI, DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti: mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio ir  priešmokyklinio 

ugdymo programas, švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai bei kiti 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių nariai. 

8. Reikalavimai eksponuojamiems darbams ir pasiruošimo eiga: 

8.1. susipažinti su galimomis bokštų rūšimis, formomis analizuojant įvairias fotografijas, 

konstrukcijas, sukurti planuojamo statyti bokšto brėžinį; 

8.2. pristatyti fotografijų koliažą su įstaigos ir veiklos pavadinimu uždaroje Facebook grupėje, 

kuriame atsispindėtų atliekama STEAM veikla – statinio brėžinys-statinys, konstruojamas bokštas ir 

jo rezultatas, kūrimo procesas. Bokštas statomas iš įvairių priemonių ir pasirinktų medžiagų, bokštas 

turi būti išmatuotas (Cm), ar kitu pasirinktu vaikams priimtinu būdu, atliekamas bokšto tvirtumo 

testavimas pasirinktu metodu. Visi procesai turi būti užfiksuoti fotografijose ir aprašyti pateikiant 

fotografiją grupėje. 
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 8.3. konstravimo medžiagas, inžinerinius parametrus (būdus, metodus, formas) dalyviai 

pasirenka savarankiškai; 

 8.4. bokštą konstruoti gali visa grupė ugdytinių, būtina nurodyti atliktus veiksmus, procesą ir 

matavimo duomenis pagal ką matuoja vaiko ūgiu ar kitu prasirinktu metodu; 

 8.5. fotografijos keliamos į socialinio puslapio Facebook uždarą grupę „Aš mažasis 

inžinierius“ keliant nuotraukas būtina nurodyti mokytojo vardą ir pavardę, ugdymo įstaigą. 

 

IV SKYRIUS 

 ORGANIZAVIMO TVARKA 

9. Nuotraukų koliažas ir inžinerinio statinio aprašymas (medžiagos, aukštis, tvirtumo 

testavimas) įkeliamos į socialinio puslapio Facebook uždarą grupę „Aš mažasis inžinierius“  nuo 

2022 m vasario 1 d. iki 2022 vasario 28 d. kilus klausimams kreiptis el. paštu: 

dovile.spokauskaite@gmail.com  

10. Informacija apie parodą bus viešinama Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

internetinėje svetainėje www.kursenueglute.lt. 

11. Pedagogams apie ugdytinių parengimą dalyvauti virtualioje parodoje bus parengtos 

nemokamos elektroninės Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos pažymos. Norint gauti pažymą 

atliekama registraciją:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6I_5vRSw_7bKvWbo3F45kD5CiOndrFqb

YpWV42ymTIStBGA/viewform?usp=sf_link 

 

 V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

12. Visiems virtualios parodos dalyviams bus patalpinti Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio 

„Eglutė“ padėkos raštai. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. 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. 

14. Pateikdamas darbus parodai autorius tampa parodos dalyviu. 

15. Organizatoriai pasilieka teisę parodos metu atsiųstas nuotraukas, viešai publikuoti darbus, 

nurodant autorines teises. 

16. Darbų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis. 

17. Parodos koordinatorė: Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė, mob. 868475043. 

18. Ugdytinius ruošusiems mokytojams bus parengta nemokama Šiaulių r. švietimo pagalbos   

tarnybos pažyma apie ugdytinių parengimą parodai. Pažyma bus patalpinta svetainėje www.srspt.eu, 

skiltyje „Pažymos“. Atskirai į įstaigas siunčiama nebus. Konkurso organizatoriams pageidaujant, 

jiems bus parengtos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodinės pažymos (1,50 Eur). 

_________________________ 
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