
 

Dalyvaukite nacionalinėje atrankoje – konkurse „Science on Stage Lithuania 2021“ dėl atrankos vykti į tarptautinį fes-
tivalį „European Science on Stage“, kuris vyks 2022 m. pavasarį Prahoje, Čekijos Respublikoje!  
Biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, technologijų ir informatikos mokytojai, taip pat pradinių klasių mokytojai 
ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai kviečiami teikti savo novatoriškiausias STEM ir STEAM mokymo idėjas iki 2021-09-
13.  Ypač laukiamos būsimų mokytojų paraiškos. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

PAGRINDINĖS TEMOS 
 Visi projektai turi atstovauti tyrimais grįstą mo-

kymąsi 

 Mokslas jauniausiems (ikimokyklinio ir pradi-

nio ugdymo projektai) 

 Darnaus vystymosi tikslai švietime (projektai, 

parodantys, kaip STEM gali prisidėti prie dar-

naus vystymosi tikslų įgyvendinimo) 

 Technologijos STEM ugdyme (projektai, api-

mantys kodavimą, IKT taikymą, darbą su duo-

menimis, papildančia ir virtualia realybe,  sau-

gumą internete, kt.)  

 STEM švietimo įvairovė (projektai, apimantys 

mokymo metodų įvairovę gabiems mokiniams, 

įtraukiam mokymuisi, jaunesnių ir vyresnių 

mokinių bendradarbiavimui ir kt.) 

 STEM ir menai (pvz. projektai integruojantys 

STEM ir kitas disciplinas: dailę, muziką, istoriją, 

sportą, kt. )  

 Bendradarbiavimas STEM švietimo srityje 

(projektai įtraukiantys vietos bendruomenę, 

pvz. tarp skirtingų dalykų mokytojų, mokyklų ir 

įmonių, skirtingų bendruomenių) 

 

 Bendri projektai 

Ar jau dalyvavote ankstesniame „Science on 

Stage“ festivalyje? Tuomet junkitės į bendrą 

projektą! Paraiškos formą rasite 

www.science-on-stage.eu  

PARAIŠKOS KATEGORIJOS 
 Mugė 

tai yra pagrindinis festivalio elementas: 

visi dalyviai pristato savo projektus ir 

eksperimentus parodos stenduose. 

Jūs taip pat galite pasiūlyti savo projektą vienai iš 

šių kategorijų, kurios bus pristatytos tarptauti-

niame 2022 m. Festivalyje Prahoje:   

 Seminarai/darbuotės 

Interaktyvūs praktiniai užsiėmimai „mokytojas –  

mokytojui“. 

 Pranešimas / ekspozicija Science on Stage 

konferencijoje 

Dalyviai pristatys eksperimentus, skaitys pra-

nešimus plenarinėje sesijoje.  

 

KRITERIJAI 
Pagrindinis moto – „Mokytojas (mokykla) – mo-

kytojui (mokyklai)“ 

 

Idealus Science on Stage projektas: 

 skatina mokinius domėtis STEM mokslais, 

 sprendžia kasdienio gyvenimo klausimus / 

problemas, 

 tvarus (prasmingas ir orientuotas į ateitį),  

 įgyvendinamas mokykloje ir nereikalauja papil-

domų finansavimo šaltinių, 

 skatina tyrinėjimu grįstą/patirtinį mokymąsi. 

 

PARAIŠKOS TEIKIMAS 
 Parsisiųskite paraiškos formą 

 Pateikite novatoriškiausias mokymo idėjas 

(užpildykite paraišką)  

 Pateikite konkursui iki 2021 m. rugsėjo 13 d. 

8:00 val. Nacionalinei švietimo agentūrai el. 

adresu: ScienceOnStageLietuva@nsa.smm.lt  

 Laukite grįžtamojo ryšio ir dalyvaukite nacion-

aliniame renginyje-konkurse.  

 Atrinktų projektų autoriams – nugalėtojams, 

bus pateiktos analogiškos paraiškos formos 
anglų kalba, dalyvavimui tarptautiniame festi-
valyje. 

REIKALAVIMAI 
 Deleguojamas į tarptautinį festivalį projekto 

autorius – laimėtojas turi gebėti laisvai komu-

nikuoti anglų kalba, būti charizmatiškas, 

komunikabilus.  

KONTAKTAI PARAIŠKOS TEIKIMO 
INFORMACIJAI:  
Eglė Vaivadienė 

Nacionalinė švietimo agentūra 

K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius 

egle.vaivadiene@nsa.smm.lt  

tel.: +370 658 17998  

 

 

VILNIUS 
2021-09-30 

Pagrindinis rėmėjas Organizatorius 

 

Partneriai  

     
  

DALYVAUKITE DABAR 
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