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STEAM srities švietimo metodų specialistų grupės vadovė



 STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos, meno/dizaino, 

matematikos sritis 
( angl. Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics). 

 A – visos kitos disciplinos
(angl. „All other diciplines“)



 Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje, Olandijoje STEM idėjai 
virš 20 metų. 

 Lietuvoje STEAM ugdymo idėja viešojoje 
erdvėje pradėta komunikuoti 2014 metais

 ATGIMS (Aukštųjų Technologijų, Gamtos 
mokslų, Matematikos Stiprinimas)

Rūta Mazgelytė. STEAM kelias į Lietuvą, 
https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/steam-kelias-i-lietuva/19228



STEAM yra ugdymas, kuriame formuluojama
gamtamokslinė ar techninė problema, kuri
sprendžiama tarpdisciplininių tyrinėjimų ir
modeliavimo būdu. Tai yra ir mokymasis dirbti
tarpdisciplininėje komandoje bendradarbiaujant.

STEAM formuoja įgūdžius, kurie vis labiau
reikalingi ateities profesijoms.



STEAM - mokslinio mąstymo ugdymas 
praktinėms problemoms spręsti, derinant
skirtingų disciplinų įžvalgas, metodus ir 

teorines prieigas.

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/steam-kelias-i-lietuva/19228



Keli STEAM mokymo bruožai

 Personalizuotas, į vaiką orientuotas mokymas
 Problemomis ir projektais paremtas mokymas
 Tyrinėjimu grįstas mokymas
 Tarpdiscipliniškumas
 Mokymo kontekstualizavimas, ryšys su realiu 

gyvenimu. 

http://www.eun.org/projects/detail?articleId=809943



Nacionaliniai STEAM centrai

 Vilnius
 Kaunas
 Klaipėda

Regioniniai STEAM centrai 

 Telšiai
 Šiauliai
 Panevėžys
 Utena
 Alytus
 Marijampolė
 Tauragė



Regioniniai STEAM centrai: laboratorijos
Standartinės laboratorijos 
1. Biologijos ir chemijos
2. Fizikos ir inžinierijos
3. IT ir robotikos

FabLab

+
Specialiosios laboratorijos

Panevėžys: Dirbtinio intelekto
Marijampolė: Kūrybiškumo ir medijų
Utena: Astrofizikos ir astronautikos
Alytus: Maisto technologijų, kulinarijos meno ir sveikatos
Šiauliai: Sveikatos technologijos ir gyvenimo kokybės
Tauragė: Atsinaujinančios energijos



Kaip bus organizuojamos veiklos?

 Formalusis ugdymas – vienos veiklos trukmė 3 valandos, 
iki pietų.

 Neformalusis ugdymas – pvz. brandos darbai, būrelių 
veikla ir pan., po pietų.



Medžiaga startui

 Veiklos aprašai mokytojui ir centro instruktoriui
 Veiklos aprašai mokiniui



Vilniaus STEAM centras
Vilniaus universiteto planetariumas

Formalus ir neformalus ugdymas+metodinė pagalba regioniniams centrams





Vilniaus STEAM centras
Standartinės laboratorijos:
 Gyvybės mokslų
 Chemijos
 Fizikos ir astrofizikos
 Inžinierijos
 Mobiliųjų technologijų ir robotikos
 Vizualaus programavimo

Specialiosios laboratorijos:
 Šviesos technologijų
 Skaitmeninės gamybos



Kaunas: „Mokslo sala“

https://kaunas.kasvyksta.lt/tag/mokslo-sala/



Lūkesčiai

Kūrybinga, nuolat besimokanti ir konkurencinga šalis

Švietimo ir verslo bendradarbiavimas

Pusiausvyra tarp tiksliųjų, gamtos, socialinių ir humanitarinių 
mokslų 

Pasitikėjimas aukštos kvalifikacijos pedagoginiu personalu

......



Iššūkiai/nuogastavimai

 Tyrinėjimų ir praktinės veiklos akcentavimas bendrosiose ugdymo 
programose 

 Formalaus ir neformalaus švietimo derinimas
 Nuolat besimokantis mokytojas/mokytojo laiko biudžetas
 Kvalifikuotas STEAM centrų personalas su konkurencingu darbo 

užmokesčiu, personalo skaičius
 Tematikų derinimas STEAM centre, logistika
 Tyrimas STEAM centre nelygu laboratoriniam darbui
........



Marso miestas, Konkursas „Odysseus“:
https://www.odysseus-contest.eu/resources/submitted-entries/https://www.odysseus-contest.eu/resources/submitted-entries/


