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ŠIAULIŲ MIESTO 4-5 KLASIŲ MOKINIŲ KOMANDINIO KONKURSO  
„MOKSLO MARATONAS: KOSMOSO ODISĖJA“ NUOSTATAI 

 
 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šiaulių miesto 4-5 klasių mokinių komandinio konkurso (toliau – konkurso) nuostatai 

reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius, organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo 
tvarką. 

2. Konkurso organizatoriai: Šiaulių techninės kūrybos centras, Stoties g. 11. 
3. Konkurso tikslas - ugdyti mokinių kritinį mąstymą, išradingumą, kūrybiškumą, lavinti 

inžinerinius įgūdžius. 
4. Uždaviniai: 

4.1. Skatinti mokinius domėtis STEAM sąsajomis su mokslo ir kultūros pasiekimais. 
4.2. Padėti mokiniams suprasti techninio modeliavimo svarbą. 
4.3. Plėtoti komandinio darbo, pažinimo, kūrybiškumo bei inžinerines kompetencijas. 
4.4. Suorganizuoti konkurso metu STEAM kūrybines užduotis. 

 
II. DALYVIAI IR SĄLYGOS 

 
5. Konkurso dalyviai – Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4-5 klasių mokiniai. 
6. Mokytojas į konkursą gali registruoti komandas iš mokyklos, kurias sudaro po 2 mokinius. 
7. Komanda turi susigalvoti savo pavadinimą. 

 
III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
8. Konkursas vyks 2022 m. sausio 14 d. Šiaulių techninės kūrybos centre, Stoties g. 11. 
9. Konkurso programa: 

11.50–12.10 val. – dalyvių registracija. 
12.10–12.30 val. – konkurso atidarymas, veiklų pristatymas. 
12.30–14.30 val. – konkurso užduočių atlikimas. 
14.30–15.00 val. – nugalėtojų skelbimas, apdovanojimas, konkurso uždarymas.  

10. Priemonėmis dalyvius aprūpins organizatoriai. 
 

IV. REGISTRACIJA 
 

12. Mokinius registruoti iki 2022 m. sausio 11 d. užpildant registracijos formą: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO4j7VM5g7dlfaZGkCC8n3Tsui7GEopwv7um-
0YJURpnVjXg/viewform?usp=sf_link  
12. Komandą registruoja mokytojas. Komandos sudėtis – 2 mokiniai. 
 

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI 
 



 

 

13.Konkurso dalyviai bus vertinami pagal surinktų taškų skaičių. Bus skelbiamos 3 prizinės vietos. 
Nugalėtojai apdovanojami diplomais ir organizatorių prizais. 

14. Vertinimo komisija nugalėtojus paskelbs renginio metu: 2022 m. sausio 14 d. 14.30 val.. 
15. Visi konkurso dalyviai apdovanojami Šiaulių techninės kūrybos centro padėkos raštais.  

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
16. Užsiregistruodami į renginį sutinkate, kad renginio metu būsite fotografuojami renginio 

viešinimo tikslais techninės kūrybos centro internetinėje svetainėje https://www.siauliaitech.lt/ 
ir Facebook paskyroje. 

17. Konkurso-parodos sumanytojai ir organizatoriai – Šiaulių techninės kūrybos centro 
“Sumaniosios inžinerijos” būrelio mokytoja Simona Bukantaitė, tel. +370 63096806, 
simona.bukantaite@gmail.com ir “Robotika ir valdomi modeliai” būrelio mokytojas Justinas 
Dedūra, jdedura@gmail.com.  

18. Konkurso-parodos koordinatorė – Šiaulių techninės kūrybos centro pavaduotoja ugdymui 
Monika Domeikienė, tel. +370 61878010, el. paštas monika.domeikiene@gmail.com 

 
 

___________________ 


