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ŠALIES NUOTRAUKŲ IR VIDEO DARBŲ KONKURSAS „INŽINERINIAI 

STEBUKLAI“ 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šalies nuotraukų ir video konkurso „Inžineriniai stebuklai“ nuostatai reglamentuoja 

renginio tikslus, organizavimo tvarką, eigą, dalyvavimo sąlygas ir apdovanojimo tvarką. 

2. Vilniaus lopšelis-darželis „Žibutė“ (toliau – Įstaiga) organizuoja virtualų konkursą (toliau 

Konkursas) „Inžineriniai stebuklai“, skatinantį kurti įdomius, inovatyvius, originalius žaislus, 

robotus, daiktus. Parodos iniciatorė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė 

Markevičienė. 

3. Renginio rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. 

4. Konkursas skelbiamas įstaigos svetainėje www.zibute.lt, teikiant informaciją elektroniniu 

paštu, Vilniaus miesto savivaldybės renginių kalendoriuje. 

 

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – įtraukti vaikus, tėvus ir pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinant 

kūrybiškumą, problemų sprendimo, inžinerinių įgūdžių lavėjimą. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Skatinti šeimas leisti laiką kartu pasineriant į kūrybinę, netradicinių idėjų, inovatyvios 

išmonės reikalaujančią veiklą. 

6.2. Sudaryti sąlygas patirti teigiamas emocijas tampant inžinerinio projekto autoriumi 

(bendraautoriumi).  

6.3. Skatinti kūrybinį bendradarbiavimą. 

 

http://www.zibute.lt/


 

III.  DALYVIAI 

 

7. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai,  auklėtiniai ir 

jų šeimų nariai. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

8. Darbų nuotraukas arba nufilmuotus vaizdus kaip veikia pagamintas daiktas ar įrenginys 

siųsti iki 2020 m. spalio 14 d. 16.00 val. Vilniaus lopšeliui-darželiui „Žibutė“ elektroniniu 

paštu vilniuszibute@gmail.com nurodant “Konkursui “Inžineriniai stebuklai“. 

9. Konkurso darbai bus patalpinti įstaigos svetainėje www.zibute.lt nuo 2020 m. spalio 15 d. 

10. Darbus būtina pristatyti su dalyvio anketa (1 priedas), kurioje nurodyta darbo 

pavadinimas, autorius (vardas, pavardė), jo amžius, ikimokyklinio ugdymo įstaiga (tikslus 

pavadinimas, tikslus adresas), kontaktinio asmens el. pašto adresas bei telefonas,  darbui 

vadovavęs pedagogas (vardas, pavardė). 

11. Konkurso nugalėtojus išrinks įstaigos vadovo paskirta komisija.  

12. I, II ir III vietų laimėtojai gaus prizus, likę konkurso dalyviai gaus padėkas elektroniniu 

paštu.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Konkurso autoriai pasilieka teisę publikuoti darbų nuotraukas leidiniuose, tinklalapiuose. 

14. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti, nebus 

eksponuojami parodoje. 

15. Tėvų sutikimais dėl vaiko asmeninių duomenų naudojimo konkurse pasirūpina darbą 

konkursui teikiantis asmuo.  

16. Konkursą koordinuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Audronė Markevičienė, tel. (8 5) 240 2823,  el. p. vilniuszibute@gmail.com   
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1 priedas 

 

 

 

Konkursas  „Inžineriniai stebuklai“  

 

DALYVIO ANKETA 

 

 

Darbo pavadinimas  

Dalyvio vardas, pavardė, amžius  

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

pavadinimas 

 

Tikslus ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

adresas 

 

Kontaktinio asmens el. pašto adresas, 

telefonas 

 

Darbui vadovavusio pedagogo vardas, 

pavardė 

 

 

BŪTINA UŽPILDYTI VISUS LAUKUS! 

 

 

 

 

 

 

 

 


