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NACIONALINĖ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ PARODA – MINI MOKYMAI 

 

„PROJEKTŲ MUGĖ 2020“  

 

 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Nuostatai reglamentuoja renginio „Projektų mugė“ tikslus, dalyvius, parodos organizavimo 

tvarką. 

2.  Nacionalinės švietimo įstaigų projektų parodos – mini mokymų „Projektų mugė“ (toliau – 

Mugė) organizavimo tikslai – sudaryti galimybes keistis gerąja projektinės veiklos patirtimi, 

pristatyti projektų teikiamą naudą bendruomenei, atskleisti ir paviešinti įvairių fondų lėšomis 

finansuojamų projektų vadovų ir dalyvių indėlį į švietimo kokybės gerinimą. 

3.  Mugę organizuoja VšĮ „Edukateka“, VGTU inžinerijos licėjus, Švietimo mainų paramos 

fondas. 

4.  Mugės dalyviai – respublikos švietimo įstaigos. 

 

II. REIKALAVIMAI MUGĖS METU PRISTATOMIEMS PROJEKTAMS 

 

5. Mugėje gali būti pristatomi mokyklos, miesto/regiono, nacionaliniai, tarptautiniai projektai. 

Rekomenduojamas pristatomų projektų vykdymo laikotarpis – 2016 – 2019 m. 

6. Mugei gali būti teikiami stendiniai pranešimai, projektų metu sukurti produktai, vaizdinė 

medžiaga, fotografijos, garso, vaizdo įrašai ir kt. 

7. Pateikimo technika, formatas, kiekis nereglamentuojami.  

8. Objektai turi būti paruošti eksponavimui (įrėminti, paruošti pakabinimui, pastatymui ar pan.). 

9. Projektų medžiaga turi būti estetiška ir originali; pateikti kitų įstaigų sukurtus projektinius 

darbus ir /ar produktus griežtai draudžiama.  

10. Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į projektuose sukurtus ir veiksmingai panaudotus 

produktus.  

11. Vieną projektą pristato ne daugiau kaip du pedagogai. Mokinių skaičius neribojamas. 

12. Dalyviai patys pasirūpina reikalinga projekto pristatymui technine įranga. 

 

 



III. MUGĖS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

13. Informacija apie Mugę pateikiama VšĮ „Edukateka“, ŠMPF, VGTU inžinerijos licėjaus, 

interneto svetainėse, spaudoje, siunčiama švietimo įstaigoms.  

14. Registracija įstaigai, ketinančiai Mugėje pristatyti projektus – iki 2020 m. kovo 25 d. 14 val.   

( http://bit.ly/PMregistracija ). Jei Mugėje bus pristatomi keli įstaigos projektai, kiekvienam iš 

jų pildoma atskira paraiškos forma. 

15. Registracija Mugės dalyviams ir lankytojams – nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d. 

16 val. (http://bit.ly/2vRKEaA )  

16. Mugė vyks 2020 m. balandžio 2 d., 10 val. VGTU inžinerijos licėjuje (Antakalnio g. 120, 

Vilnius ).  

17. Lankytojai, atvykę į Mugę, galės laisvai keliauti po Mugę ir bendrauti su projektų rengėjais.  

18. Mugėje veiks Švietimo mainų paramos fondo konsultacijų centras, kuriame visi norintys galės 

pasikonsultuoti šio fondo administruojamų programų projektų rengimo, vykdymo, kitais 

aktualiais klausimais. 

19. Mugėje taip pat veiks jaunųjų mokslininkų sekcija, kurios tikslas – skatinti mokinių mokslino 

mąstymo ugdymą, formuojant argumentuotą mokinių raišką, racionalų pažiūrį į problemų 

sprendimus ir gebėjimą dalintis struktūrizuota pagrįsta informacija*. 

* Moksliniai stendiniai pranešimai gali būti iš įvairių sričių. 

    Programoje numatytu laiku stendinių ir vizualizuotų pranešimų autoriai galės susitikti su įvairių sričių 

    mokslininkais, pristatyti bei aptarti savo pranešimus.       

    Bendri reikalavimai stendiniams ir vizualizuotiems pranešimams: 

    Pranešimas turi būti vaizdus (pvz. iliustruotas nuotraukomis, schemomis, piešiniais ar pan.), 

    informatyvus, aiškus ir aktualus konferencijos dalyviams. 

    Stendinio pranešimo formatas - A1 (59,4 x 84,1 cm) vertikalaus formato plakatas (lapas). 

    Pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis (matomas iš 4 – 5 m. atstumo rekomenduojama 

    90-100 pt dydžio). 

    Potemių pavadinimų raidžių dydis rekomenduojamas 50 pt dydis. 

    Tekstas – raidžių dydis, toks, kad galima perskaityti iš 2-3 m. atstumo rekomenduojamas 

    25pt dydis. 

    Neturi būti tekste neaiškių trumpinių. 

    Stendinius pranešimus atsivežti paruoštus demonstravimui.  

Registracija į Jaunųjų mokslininkų sekciją http://bit.ly/PMmokslininkai 

20. Mugės lankytojams bus organizuojami mini mokymai bei kūrybinės dirbtuvės. 

21. Eksponatus po Mugės atsiima mokykla/įstaiga arba projekto vadovas, mokytojas ne vėliau 

kaip kitą dieną po Mugės. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Visi Mugės dalyviai apdovanojami VGTU inžinerijos licėjaus padėkos raštais. 

23. Visi Mugės dalyviai ir lankytojai gaus VšĮ „Edukateka“ pažymėjimus apie dalyvavimą 

renginyje. 

24. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas 

renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti 

viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse. 

http://bit.ly/PMregistracija
http://bit.ly/2vRKEaA
http://bit.ly/PMmokslininkai


25. Mugės organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus. 

26. Dalyvavimas Mugėje reiškia užsiregistravusios įstaigos sutikimą su visomis šiuose 

nuostatuose numatytomis sąlygomis. 

27. Išsami informacija skelbiama tinklapiuose http://edukateka.lt/, https://www.vgtulicejus.lt/, 

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/edukateka.lt/ 

 

 V. KONTAKTAI 

 

28. Mugės koordinatoriai : 

 

   dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė  

   (8 5) 234 6000,  lina.litvinaitiene@vgtulicejus.lt  

   Saulius Rudelis 

  +370 6855 6351, saulius@edukateka.lt    
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