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LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS  

RESPUBLIKINIS STEAM PROJEKTAS „GRYBO LABORATORIJA“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų įstaigų bendradarbiavimo ir 

gerosios patirties dalinimosi STEAM veiklose projekto „Grybo laboratorija“ nuostatai (toliau – 

projektas). Nuostatai reglamentuoja projekto tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką. 

2. Projektas skirtas panaudoti visas STEAM galimybes auginant grybus grupėse, organizuoti 

pažintines veiklas, atskleisti tyrinėjimo bei eksperimentavimo gebėjimus.  

3. Projektą organizuoja Šakių r. Lukšių Vinco Grybo gimnazija. Organizavimo grupė – 

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Aurelija Povilaitienė, meninio ugdymo mokytoja Edita 

Skauronė.  Koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Kurienė. 

4. Projekto nuostatai bus skelbiami Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje 

svetainėje vgrybo.lt, bei gimnazijos facebook paskyroje  https://www.facebook.com/vgrybo nuo 

2022 04 15.  

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Projekto tikslas: 

Puoselėti vaiko saviraišką, eksperimentavimo gebėjimus, skatinti pažinimo ir atradimo  

džiaugsmą per įvairias veiklas plėtojant žinias apie gamtą bei grybus. 

6. Uždaviniai: 

o Skatinti tyrinėjimą ir domėjimąsi STEAM mokslais, ugdant kūrybišką požiūrį į 

technologijų, meno, gamtos ir tiksliuosius mokslus bei sąsajas tarp jų ir taikymą gyvenime. 

o Tyrinėti grybus, juos užauginti grupėje. 

o Ieškoti naujų raiškos formų, naudojant STEAM metodiką.  

o Sudaryti sąlygas įvairiais būdais pažinti grybus.  

o Grybus panaudoti skatinant vaikų kūrybiškumą įgyvendinant kūrybines idėjas, 

išradingumą, vaizduotę.  

o Skleisti gerąją patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų. 

https://www.facebook.com/vgrybo


 

III. DALYVIAI 

 

7. Projekte kviečiamos dalyvauti visos Lietuvos Respublikos švietimo įstaigos, vykdančios 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

 

V.  ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Dalyviai įsigyja grybų auginimo rinkinį (įsigyjimo galimybės:  

https://grybuauginimas.lt/produkto-kategorija/paruostos-pakuotes-grybu-auginimui-namuose/). 

Galima įsigyti ir savo nuožiūra. 

9. Dalyviai, mėnesį laiko, stebi grybų augimo ciklą, vykdo pasirinktas STEAM veiklas.  

10. STEAM darbų atlikimo techniką ir papildomas priemones dalyviai pasirenka savarankiškai. 

11. Projekto metu atlikti STEAM darbai, fiksuojami fotografijose, vaizdo įrašuose.  

12. Dalyviai įsipareigoja, prisijungus į uždarą Facebok grupę „Steam projektas "Grybo  

laboratorija“ https://www.facebook.com/groups/497153441913278, patalpinti 2-4 nuotraukas arba 

nuotraukų koliažą su trumpu aprašymu apie vykdytą veiklą. Informaciją apie vykdytas veiklas 

keliame iki gegužės 15 d. 

13. Penkioms atrinktoms mokykloms bus pasiūlyta pristatyti gautus projektų rezultatus ir  

mokinių darbo eigas nuotolinės konferencijos metu gegužės 25 d. Prisijungimo nuoroda bus paskelbta 

projekto Facebook grupėje.  

14. Užpildyta dalyvio anketa (Priedas Nr.1) siunčiama iki balandžio 30 d. elektroniniu pašto  

adresu editaskaurone@vgrybo.lt. 

15. Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu 862293085 arba el. paštu 

editaskaurone@vgrybo.lt. 

16. Iš pateiktų fotografijų ir vaizdo įrašų bus kuriama virtuali knyga „Grybo laboratorija“.  

Visiems projekto dalyviams nurodytais el. pašto adresais bus išsiųsta nuoroda knygos peržiūrai.  

17. Virtuali knyga bus viešinama Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos internetinėje  

svetainėje bei facebook paskyroje https://www.facebook.com/vgrybo nuo 2022  gegužės 25 d. iki 

2022 birželio 26 d.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Dalyviai, atsiųsdami kūrybinių STEAM darbų fotografijas, sutinka su jų viešinimu. 

19. Projekto organizatorius įsipareigoja neviešinti dalyvių pateiktų asmeninių kontaktinių  

duomenų. 

https://grybuauginimas.lt/produkto-kategorija/paruostos-pakuotes-grybu-auginimui-namuose/
https://www.facebook.com/groups/497153441913278
mailto:editaskaurone@vgrybo.lt
mailto:editaskaurone@vgrybo.lt
https://www.facebook.com/vgrybo


20. Projekte dalyvaujantiems pedagogams, užsiregistravusiems elektroninėje renginių  

registracijos sistemoje https://bit.ly/3DIVrCG, bus išduodamos kvalifikacijos kėlimo renginio 

pažymos. 

21. Projekto dalyviams bus išsiųstos padėkos ir pažymos. 
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https://bit.ly/3DIVrCG


 

                                                                                                                          Priedas Nr. 1 

 

DALYVIO ANKETA 

Ugdymo įstaigos pavadinimas  

 

 

Ugdymo įstaigos adresas,  

telefono numeris. 

 

Ugdymo įstaigos el. pašto 

adresas. 

 

Pedagogo, padėjusio sukurti 

darbą, vardas, pavardė,  

 

Pedagogo kvalifikacinė 

kategorija 

 

Pedagogo el. pašto adresas 
 

 

Grupės pavadinimas, vaikų 

amžius. 

 

 

 


