
PATVIRTINTA  

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio  

direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-12 

    

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ PARODOS-KONKURSO  

„EDUKACINĖS BITUTĖS-ROBOTAI „BEE-BOT“ RIDENA 

MARGUČIUS“ NUOSTATAI  
  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Respublikinės parodos „Edukacinės bitutės-robotai „Bee-bot“ ridena margučius“  

nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.  

2. Paroda-konkursas organizuojamas panaudojant ugdymo procese edukacines bitutes-

robotus „Bee bot” arba kitokius edukacinius robotus. 

3.  Parodos-konkurso organizatorius – Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis. Atsakingi 

asmenys Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida 

Šarachovienė el. p. singrida3@gmail.com,  tel. Nr. 8 657  82719 ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja Edita Tautkienė,  el. p. edita.tautkiene@gmail.com,  tel. Nr. 8 615 87 287.  

4. Parodos-konkurso socialinis partneris ir rėmėjas UAB „Biznio mašinų kompanija”, 

www.ismanimokykla.lt . 

II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Parodos-konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

loginį ir strateginį  mąstymą, plėtoti technologijų ir programavimo gebėjimus bei įgūdžius vaikams 

patraukliais būdais ir formomis. 

6. Uždaviniai:   

6.1. sudaryti sąlygas vaikams ugdytis pažintinius gebėjimus, mokytis programavimo-

iššifravimo bei problemų sprendimo pradmenų pasitelkiant edukacines bitutes-robotus „Bee-bot“ 

arba kitokius edukacinius robotus; 

6.2. skatinti vaikų iniciatyvumą ir atkaklumą bandant ir kuriant naujas komandų sekas, 

tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžius;  

6.3. skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą.  

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

 

  7. Parodoje-konkurse kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų ugdytiniai su pedagogais.  

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8.  Parodai-konkursui ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigos kuria edukacinių  

bitučių „Bee-Bot” arba kitokių edukacinių robotukų kilimėlius velykine tematika. Iki 2021m. kovo 

19 d.  kilimėlius išbando veiklose su vaikais.  
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9. Kiekviena parodoje dalyvaujanti įstaiga iki 2021 m. kovo 31 d. turi įkelti į tinklalapį 

www.ismaniklase.lt/bitutes 3 nuotraukas apie vykdytą veiklą, panaudojant pačių sukurtus kilimėlius 

velykine tematika. Įkeliant nuotraukas, tinklalapyje turi būti nurodyta: 

9.1. kilimėlio pavadinimas; 

9.2. ugdymo įstaigos pavadinimas; 

9.3. mokytojo vardas, pavardė; 

9.4. dalyvaujančios grupės pavadinimas, vaikų amžius; 

9.5. trumpas veiklos aprašymas; 

9.6. nuotraukos keliamos į tematiką „KONKURSAS „Velykos““.  

10. Įkeltas kilimėlių nuotraukas į tinklalapį www.ismaniklase.lt/bitutes, organizatorių 

partneris UAB „Biznio mašinų kompanija”, paskelbs 2021 m. balandžio 1 d. Facebook  paskyroje  

https://www.facebook.com/DarzeliamsIrMokykloms ir balsavimo būdu, kuris truks iki 2021 m. 

balandžio 9 d,. bus išrinkti nugalėtojai. 

11. Daugiausia balsų surinkę kilimėliai bus apdovanoti organizatoriaus partnerio UAB 

„Biznio mašinų kompanija” įsteigtais prizais: 

1 vietos nugalėtojai bus apdovanoti – 2 vnt. Edukacinių robotų visureigių, 2 vnt. robotų 

skaitytuvų. Prizo vertė 616,00 Eur. 

2 vietos nugalėtojai bus apdovanoti – 3 vnt. programavimo žaidimų „Scottie-Go” ir robotų 

– bitučių jutikliu su teminėmis sienelėmis. Prizo vertė: 365,00 Eur 

3 vietos nugalėjai bus apdovanoti – robotų – bitučių jutikliu, teminėmis sienelėmis, 

stumdukų komplektu, tunelių komplektu ir modoliniu keliu. Prizo vertė 231,00 Eur. 

Papildomai įsteigiamas konkurso organizatorių prizas, kurio nugalėtoją išrinks 

Pažagienių mokyklos-darželio atstovai. Šios kategorijos nugalėtojų laukia – Samsung Galaxy Tab A 

planšetinis kompiuteris.  

12. Informaciją teikia Pažagienių mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ingrida Šarachovienė, el. p. singrida3@gmail.com, tel. Nr. 8  657 82 719.  

13. Visos ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigų grupės ir grupių mokytojai, 

dalyvavę „Bee-Bot” arba kitokių edukacinių robotukų kilimėlių parodoje-konkurse bus apdovanoti 

padėkos raštais.   

14.   Papildomai apie konkurso organizavimą galite pasiskaityti nuorodoje: 

https://www.darzeliams.lt/lt/informacija1/bituciuvelykos?fbclid=IwAR1mYJZtUAlqwI8nXEv_IW

ym3kAVgrc2A7qo6hFt-X0ZWyUsLtiZpWJB8cw . 

 

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

14.  Pateikdami parodos-konkurso dalyvio anketą ir nuotraukas parodos dalyviai patvirtina, 

kad yra gavę atitinkamų asmenų sutikimą, kad parodos-konkurso organizavimo tikslais  informacija 

apie parodos-konkurso dalyvius bus naudojami (skelbiami) organizatorių, jų partnerio UAB „Biznio 

mašinų kompanija” interneto svetainėje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti 

apie parodos-konkurso eigą.  

15. Dalyvavimas šioje parodoje-konkurse reiškia dalyvio(-ių) sutikimą su visomis parodos-

konkurso nuostatų sąlygomis.  

16. Visos įstaigos galės pasinaudoti edukacinių bitučių „Bee-Bot” arba kitokių edukacinių 

robotukų  kilimėlių idėjomis. 

_____________________________ 
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