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ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRAS 

 
RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

GRUPIŲ  VAIKŲ VIRTUALIOS PARODOS „TYRINĖJIMO DŽIAUGSMAS“  
NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Respublikinė virtuali paroda „Tyrinėjimo džiaugsmas“ skirta plėtoti STEAM (gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) idėjas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, į šias 

veiklas įtraukiant darželių bendruomenes. 

2. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų virtualios parodos 

„Tyrinėjimo džiaugsmas“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, 

organizavimo tvarką ir vykdymą. 

3. Parodą organizuoja Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centras, adresas Papilės g. 3, Šiauliai, tel. Nr. 

+370 651 66033. Parodos darbo grupės nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Giedrė Pipinytė-Grunskienė, Daina 

Kantauskienė, Jurgita Kvietkauskienė, Ilona Norienė, Vilma Maslauskė, Palmira Vasiliauskienė, 

Asta Žvigaitienė. 

4. Parodos nuostatai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje www.parc.lt ir www.srspt.eu. 

 

II SKYRIUS  

             TIKSLAS, UŽDAVINIAI  

 

5. Tikslas –  kūrybiškai, aktyviai veikiant siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM 

(gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) idėjas kasdieninėje ugdymo(si) 

veikloje. 

6. Uždaviniai:  

6.1. įvairiose aplinkose  su vaikais atlikti  veiklas, kuriose vaikai galėtų laisvai tyrinėti, konstruoti, 

eksperimentuoti ir kūrybiškai veikti; 

6.2. pasitelkiant STEAM idėjas sudaryti sąlygas vaikams ugdytis problemų sprendimo, 

kūrybiškumo, mokėjimo mokytis, tyrinėjimo ir kt. įgūdžius bei gebėjimus; 

6.3. skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų siekiant įtraukti STEAM idėjas vaikų 

ugdymo(si) praktikoje. 

 

                                                              III SKYRIUS  

DALYVIAI  

 

7. Parodoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai, jų tėvai, pedagogai. 

 

 

 

 

http://www.srspt.eu/


IV SKYRIUS  

PARODOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

8. Parodai pristatoma STEAM veikla turi atitikti tikslą ir uždavinius. 

9. Virtualioje parodoje dalyvaujantys pedagogai užpildo dalyvio anketą (1 priedas), parenka 2-3 

nuotraukas (dydis neviršija 25 MB), kuriose matytųsi atliekama STEAM veikla ir atsiunčia el. p. 

tyrinejimodziaugsmas@gmail.com  iki 2021 m. kovo 15 d. 

10. Pedagogas, pateikdamas nuotraukas parodai, patvirtina, kad yra jų autorius ir yra gavęs joje 

esančių asmenų sutikimą šias nuotraukas pateikti parodos organizatoriams. Už autorinių teisių 

pažeidimus atsako nuotraukas pateikę asmenys. 

11. Iš parodos dalyvių pateiktų nuotraukų, aprašymų bus sukurta elektroninė knygelė „Tyrinėjimo 

džiaugsmas“ ir patalpinta Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro internetinėje svetainėje 

www.parc.lt  

12. Pedagogams, parengusiems ugdytinius, bus išduodamos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 

pažymos apie dalyvavimą virtualioje parodoje (Nemokamai). Elektroninės pažymos talpinamos 

tinklapyje www.srspt.eu skiltyje  „Pedagogams“ – „Pažymos“. Atskirai į įstaigas siunčiama nebus. 

13. Virtualios parodos dalyvėms įstaigoms į kontaktinius elektroninius paštus bus išsiųstos Šiaulių 

Petro Avižonio ugdymo centro padėkos.  
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http://www.zilvitiskalvarija.lt/


 

Respublikinės virtualios parodos  

                                     „Tyrinėjimo džiaugsmas“  nuostatų                  

                                                                   1 priedas 

 

DALYVIO KORTELĖ 

 

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas,   

kontaktinis el. paštas 

 

Pedagogo vardas, pavardė, pareigos,  

kvalifikacinė kategorija, telefono Nr., el. 

pašto adresas 

 

STEAM veiklos pavadinimas  

Veiklos aprašymas (iki 5 sak.)  

Priemonės 

(nurodykite ką naudojote) 
 

STEAM sritis, kurią atitinka vykdyta veikla 

(gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, 

menas, matematika) 

 

Vaikų dalyvavusių veikloje amžius  

 

 


