
PATVIRTINTA: 

,,Saulės” privačios gimnazijos direktoriaus  

2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-7 

 

RENGINYS VILNIAUS MIESTO 2 KLASIŲ MOKINIAMS 

 ,,JAUNOJO TYRĖJO NUOTYKIAI STEM ŠALYJE“ 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios nuostatos reglamentuoja renginio ,,Jaunojo tyrėjo nuotykiai STEM šalyje“ tikslą, 

uždavinius, dalyvius, renginio organizavimo ir apdovanojimo tvarką. 

2. Renginį organizuoja ,,Saulės“ privati gimnazija. Koordinatorius – „Saulės“ privačios 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui Evelina Aukštuolienė, el. 

paštas: evelina.aukstuoliene@saulevilnius.lt. 

3. Renginio darbo grupė: pradinių klasių metodinės grupės mokytojai ir IT vyr. mokytoja 

Jelena Andriatis. 

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Renginio tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi STEM veiklomis. 

5. Renginio uždaviniai: 

5.1. Supažindinti su ,,LaQ“ konstravimu, robotikos, programavimo pagrindų, tyrėjų 

laboratorijos veiklomis, atliekant praktines užduotis. 

5.2. Ugdyti mokinių socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. 

5.3. Skatinti Vilniaus miesto mokyklų bendradarbiavimą dalinantis STEM veiklų gerąja 

patirtimi. 

 

III. DALYVIAI 

 

6. Į renginį kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto antrų klasių mokiniai (iš mokyklos po du 

atstovus, dalyvių kiekis ribotas). Dalyvius atlydi registravęs mokytojas. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Dalyviai registruojami į renginį  iki 2023 m. vasario 20 d. Registracijos nuoroda 

https://forms.gle/mwqpdRrRdAwr3qSz6 . Dalyvių kiekis ribotas. 

8. Apie registracijos patvirtinimą renginio dalyviai bus informuoti asmeniškai nurodytu 

elektroniniu paštu iki 2022 m. vasario 21 d. 

9. Renginys įvyks 2023 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. – 11.30 val. ,,Saulės“ 

privačioje gimnazijoje (Vilnius, Viršuliškių g. 103, III a.), registracijos pradžia – 9.30 val. 

10. Renginio metu vyks praktiniai užsiėmimai, naudojant LaQ konstruktorių, Lego education 

WEDO 2.0 konstruktorių, Scratch programą, ,,LittleBits“, 3D rašiklį ir kt. 

11. Mokiniai, dirbdami grupėmis po 4 mokinius, atliks įvairias iš anksto parengtas užduotis. 

Veiklas koordinuos ,,Saulės“ privačios gimnazijos mokytojai. 

 

V. DUOMENŲ APSAUGA 

 

12. Dalyvių asmens duomenys renkami tik renginio organizavimo tikslais. 

13. Dalyvių asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims ir saugomi ne ilgiau nei 1 

metus po faktinės baigiamojo renginio datos. 

14. Organizatoriai pasilieka teisę dalyvių nuotraukas eksponuoti gimnazijos svetainėje 

https://saulevilnius.lt/  bei socialiniuose tinkluose. 
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15. Renginio dalyvio tėvai/globėjai sutinka dėl atstovaujamo (-s) (sūnaus, dukters, globotinio, 

globotinės) asmens duomenų (vardo ir pavardės, mokyklos) naudojimo renginio 

organizavimo tikslais. 

16. Renginio dalyvio mokytojas sutinka dėl jo asmens duomenų (vardas, pavardė) naudojimo 

renginio organizavimo tikslais. 

 

VI. APDOVANOJIMAI 

 

17. Renginio organizatoriai dalyvius ir mokytojus apdovanos padėkos raštais.  


