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REGIONINIO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ  

PARODOS - KONKURSO „STEAM GIMTADIENIS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Regiono mokyklų pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų parodos - konkurso ,,STEAM 

gimtadienis“ (toliau – paroda-konkursas) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, 

dalyvius, vykdymą tvarką, darbų pateikimo terminus. 

2. Parodos - konkurso nuostatai skelbiami Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro 

internetinėje svetainėje https://www.tauragespmmc.lt.  

3. Paroda – konkursas skirta Tauragės STEAM centro vienerių metų gimtadienio paminėjimui. 

 

II SKYRIUS 

PARODOS  TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

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

ugdymą, organizuojant kūrybiškumą skatinančias vaikų veiklas. 

5. Uždaviniai: 

5.1. Skatinti pedagogus organizuoti STEAM mokslų veiklas, tinkančias pradinių klasių 

mokiniams. 

5.2. Ugdyti vaiko kantrybę, susikaupimą atliekant kūrybinį darbą. 

5.3. Populiarinti STEAM atviros prieigos centrų veiklas. 

 

III SKYRIUS 

PARODOS DALYVIAI 

6. Parodoje - konkurse gali dalyvauti regiono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokiniai, mokytojai, 

tėvai. 

 

IV SKYRIUS 

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

7. Parodos – konkurso atidarymas  vyks  2022 m. lapkričio 15 d. Tauragės STEAM centre. 

8. Kūrybinius darbus pristatyti į Tauragės STEAM centrą nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 11 d. 

Darbus pristatyti galima juos atnešant į Tauragės STEAM centrą arba siunčiant paštu (adresas –

Aerodromo g. 6 Tauragė, Tauragės PMMC, STEAM centras). 

9. Parodoje - konkurse dalyvaujantys vaikai ir pedagogai gali pasirinkti priimtiniausias raiškos 

priemones (galima ne tik piešti). Darbai pateikiami A4 arba A3 formato lape. 

https://www.tauragespmmc.lt/


10. Viena darbą gali kurti keli tos pačios klasės vaikai. 

11. Parodai – konkursui pateikti trumpą ir konkretų aprašymą (Word dokumente, šriftas Times New 

Roman, 12 dydis) užpildant dalyvio anketą (1 priedas). 

12. Dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštu  vilma.vaicekauskiene@tauragespmmc.lt iki lapkričio 

9 d. Jeigu kyla klausimų galite rašyti nurodytu el. paštu arba skambinti tel. 8 685 82765 STEAM 

centro neformaliojo švietimo organizatorei/projektų koordinatorei Vilmai Vaičekauskienei. 

13. Parodai – konkursui pateikti darbai bus vertinami. Geriausių darbų autoriai ir jų klasės bus 

pakviestos apsilankyti STEAM centre ir dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. 

14. Pateikdami darbus autoriai tampa parodos – konkurso dalyviais bei suteikia organizatoriams 

teisę juos viešinti . 

15. Parodai – konkursui pateikti darbai vėliau bus skaitmenizuoti ir perkelti į virtualią parodą. 

Nuoroda bus įkelta į Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro internetinį puslapį. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Parodą organizuoja  Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinys Tauragės STEAM 

atviros prieigos centras. 

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

mokiniui centro pažymos dėl vykdytos veiklos. 

18. Visi  dalyviai bus apdovanoti Tauragės STEAM centro  padėkomis.  

19. Parodos-konkurso laimėtojai bus apdovanoti specialiais STEAM centro prizais. Konkurso 

laimėtojų klasės gaus papildomą prizą – apdovanojimą visai klasei – apsilankymą ir dvi 

edukacijas STEAM centre. 

20.  Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso organizavimo ir vykdymo sąlygas dėl nenumatytų 

aplinkybių. Apie tai iš anksto bus pranešta registracijoje nurodytu el. paštu. 

 

_________________________________________________________________ 
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Nuostatų priedas Nr. 1 

 

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS - KONKURSO 

„STEAM GIMTADIENIS“ 
 

DALYVIO KORTELĖ 

 
 

Dalyvio vardas, pavardė, mokykla ir klasė  

Mokytojo vardas, pavardė ir el. pašto adresas 
 

Kūrybinio darbo  pavadinimas  

Atsakymas į klausimą:  

Ką palinkėtum STEAM centrui gimtadienio proga? 

 

 

Dalyvio anketą (priedas Nr. 1) siųsti el. paštu iki lapkričio 9 d. 


