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ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRAS 
 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ VAIKŲ PRAKTINĖS STEAM DIRBTUVĖS 

„KUR SLYPI PASLAPTIS?” 

  NUOSTATAI  
 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Respublikinės praktinės STEAM dirbtuvės „Kur slypi paslaptis?” skirta plėtoti STEAM 

(technologijų ir inžinerijos) idėjas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į šias veiklas įtraukiant darželių 

bendruomenes. 

2. Respublikinės praktinės STEAM dirbtuvės „Kur slypi paslaptis?“ nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką ir vykdymą. 

3. Praktines STEAM dirbtuves organizuoja Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras, adresas Papilės 

g. 3, Šiauliai, tel. Nr. +370 670 66719, el. p. tyrinejimodziaugsmas@gmail.com Praktinių dirbtuvių 

darbo grupės nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Jurgita Kvietkauskienė, Ilona 

Norienė, Asta Žvigaitienė. 

4. Praktinių dirbtuvių nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje www.parc.lt. 

 

II SKYRIUS  

             TIKSLAS, UŽDAVINIAI  
 

5. Tikslas – kūrybiškai įgyvendinti ir skleisti STEAM idėjas inžinerijos ir technologijų srityse. 

6. Uždaviniai:  

6.1. sudaryti vaikams sąlygas ugdytis kūrybiškumo, tyrinėjimo, problemų sprendimo, mokėjimo 

mokytis ir kitus gebėjimus. 

6.2. Kurti, eksperimentuoti, tyrinėti specialiai paruoštose ar kūrybiškai pritaikytose erdvėse. 

6.3. Skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų siekiant įtraukti STEAM idėjas 

vaikų ugdymo(si) praktikoje. 

 

                                                              III SKYRIUS  

                                                                 DALYVIAI  
 

7. Praktinėse STEAM dirbtuvėse kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 

 

IV SKYRIUS  

PRAKTINIŲ DIRBTUVIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 

8. Praktinėse dirbtuvėse pristatoma STEAM veikla turi atitikti tikslą ir uždavinius. 

9. Praktinėse STEAM dirbtuvėse dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (1 priedas), 

atsiunčia apie 1–2 min. trukmės video, kuriame matytųsi atliekama STEAM veikla technologijų ir 

inžinerijos srityse. Esant didesniam video formatui, gali būti siunčiama video nuoroda su suteikta 

prieiga organizatoriams atsiųsti. 

mailto:tyrinejimodziaugsmas@gmail.com


10. Atsiųsti į el. p. tyrinejimodziaugsmas@gmail.com 2021 m. balandžio 6–27 dienomis. Vėliau 

atsiųsti video priimami nebus.  
11. Praktinių dirbtuvių dalyvių atsiųsta medžiaga bus viešinama uždaroje Facebook grupėje „Kur 

slypi paslaptis“ (prisijungimo nuorodą atsiųsime kartu su patvirtinimu apie gautas nuotraukas ir 

dalyvio anketą).  

12. Pedagogas, pateikdamas video praktinėms dirbtuvėms, patvirtina, kad yra jų autorius ir yra 

gavęs joje esančių asmenų sutikimą šiuos video viešinti nurodytoje FB grupėje. 

13. Bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos metodinės pažymos apie gerosios darbo 

patirties pristatymą praktinėse STEAM dirbtuvėse „Kur slypi paslaptis?“.  

14. Metodinės pažymos kaina – 1,5 Eur. Metodinė pažyma į nurodytus kontaktinius el. paštus 

bus atsiųsta tik gavus apmokėjimą.   

Už pažymas susimokėti žemiau nurodytais rekvizitais: 

Gavėjas: Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba 

Sąskaita: LT 514010051004067852  

Bankas: Luminor Bank AB 

Mokėjimo paskirtis:  Už renginį „Kur slypi paslaptis?, Jūsų vardas, pavardė 

_________________________________ 
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Respublikinės praktinės STEAM dirbtuvės 

„Kur slypi paslaptis?“ nuostatų 

 1 priedas 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas, kontaktinis 

el. paštas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, telefono Nr., el. pašto adresas 

 

STEAM veiklos pavadinimas  

Veiklos aprašymas (iki 5 sakinių)  

Priemonės (nurodykite ką naudojote)  

STEAM sritis (inžinerija ar/ir 

technologijos) 

 

Vaikų dalyvavusių veikloje amžius  

 

 


