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RAJONINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „STEAM KALĖDOS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Rajoninės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos ,,STEAM 

KALĖDOS“ (toliau – paroda) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, 

vykdymą tvarką, darbų pateikimo terminus. 

2. Parodos nuostatai skelbiami Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje 

https://www.jovarai.taurage.lm.lt, Tauragės PMMC internetinėje svetainėje 

https://www.tauragespmmc.lt.  

3. Paroda skirta Tauragės STEAM centro atidarymui ir veiklos pradžiai. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką per patirtinį 

ugdymą, organizuojant vaikų veiklas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti pedagogus organizuoti STEAM mokslų veiklas, tinkančias ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

5.2. Dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti bendradarbiavimą tarp rajono ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, ugdytinių tėvų ir socialinių partnerių. 

5.3. Ugdyti vaiko kantrybę, susikaupimą atliekant kūrybinį darbą. 

5.4. Parengti STEAM veiklos darbų parodą. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

 

6. Parodoje gali dalyvauti rajono  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai, 

ugdytiniai,  tėvai ir socialiniai partneriai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Paroda vyks nuo 2021 m. gruodžio 13 d. – gruodžio 31 d. Tauragės STEAM centre. 

8. Kūrybinius darbus pristatyti į Tauragės STEAM centrą nuo Gruodžio 1 d. iki gruodžio 8 d. 

https://www.jovarai.taurage.lm.lt/
https://www.tauragespmmc.lt/


9. Parodoje norintys dalyvauti vaikai ir pedagogai gali pasirinkti priimtiniausias STEAM raiškos 

priemones, kurių pagalba pavaizduos, sukurs kūrybinį  darbelį kalėdine tema. 

10. Parodai pateikti trumpą ir konkretų aprašymą (Word dokumente, šriftas Times New Roman, 12 

dydis) užpildant dalyvio anketą (1 priedas). 

11.  Dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštu baltrusaiciudarzelis@gmail.com iki gruodžio 1d. 

12. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos dalyviais bei suteikia organizatoriams teisę juos 

viešinti internetiniuose įstaigų tinklalapiuose: https://www.jovarai.taurage.lm.lt, 

https://www.tauragespmmc.lt. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Parodą organizuoja Tauragės rajono Jovarų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

mokytojos Daiva Eičienė,  Regina Černauskienė, Loreta Lesnickienė. 

14. Papildomą informaciją apie parodą teikia mokytojos: Regina Černauskienė – tel. 861558690, 

Daiva Eičienė – tel. 861558704, Loreta Lesnickienė – tel. 865017725 

15. Parodos partneriai – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Tauragės STEAM centras. 

16. Mokytojams, pateikusiems kūrybinius darbus bus išduodamos Tauragės pagalbos mokytojui ir 

mokiniui centro pažymos dėl vykdytos veiklos. 

17. Visi projekto dalyviai bus apdovanoti Tauragės STEAM centro  padėkos raštais. 
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Nuostatų priedas Nr. 1 

 

 

RAJONINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS 

 ,,STEAM KALĖDOS‘‘  

 

DALYVIO KORTELĖ 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos 

pavadinimas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas 

 

Kūrybinio darbo  pavadinimas 

 

 

 

Tikslas 

 

 

Kokio amžiaus vaikai atlieka kūrybinį darbą 

 

 

Trumpas kūrybinio darbo veiklos atlikimo aprašymas 

 

 

Kita informacija 

 

 

 

Dalyvio anketą (priedas Nr. 1) siųsti el. paštu baltrusaiciudarzelis@gmail.com iki gruodžio 1d. 
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