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RESPUBLIKINĖS MOKYTOJŲ METODINĖS KONFERENCIJOS 

„STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“  

NUOSTATAI 

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI 

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės mokytojų metodinės konferencijos „STE(A)M modelis 

Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ (toliau – Konferencija) tikslą, dalyvius, rengėjus, 

organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Konferenciją organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto inţinerijos licėjus. 

3. Ši konferencija – tai renginys, skirtas Lietuvos Respublikos mokytojams, besidomintiems STE(A)M 

modelio taikymu ugdymo procese, bei mokykloms, pretenduojančioms įgyti STEM School Label 

kokybės įvertinimą. 

 

II.  KONFERENCIJOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

4. Konferencijos tikslas – aktualizuoti STE(A)M ugdymo realijas Lietuvos švietimo sistemoje pristatant 

STEM School Label portalą kaip STE(A)M veiklų įsivertinimo sistemą, pateikiant VGTU inţinerijos 

licėjaus STE(A)M centro integruotos tarpdalykinės veiklos pavyzdţių bei akcentuojant STE(A)M 

modelio įgyvendinimo Lietuvos švietimo sistemoje iššūkius ir lūkesčius. 

5. Konferencijos uţdaviniai: 

5.1. apţvelgti STE(A)M ugdymo realijas Lietuvos švietimo sistemoje; 

5.2. pristatyti STEM School Label mokyklų įsivertinimo kriterijų ypatumus bei jų reikšmę siekiant 

įgyvendinti STE(A)M modelį mokykloje ir/arba įsivertinti mokykloje vykdomų STE(A)M veiklų 

kokybę bei praktiškai išbandyti STEM School Label portalą;  

5.3. pristatyti VGTU inţinerijos licėjaus STEAM centro vykdomų veiklų koncepciją pateikiant 

tarpdalykinės integracijos išanalizuotus bei įsivertintus veiklos pavyzdţius ir atskleisti patirtas sėkmes ir 

nesėkmes; 

 

III. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Konferencija vyks 2020 m. sausio 17 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inţinerijos licėjuje 

(Antakalnio g. 120). 



7. Registracija į konferenciją vyksta internetu iki 2020 m. sausio 16 d. 

8. Konferencijos pradţia 10.30 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 val.). Preliminari konferencijos 

programa pateikta priede Nr. 1. 

9. Konferencijos organizavimo grupė: 

Regina Mikalauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inţinerijos licėjaus direktorė, 

Lina Bagdţiūnaitė-Litvinaitienė, direktoriaus pavaduotoja inţineriniam ugdymui, inţinerijos mokytoja 

ekspertė, 

Ernesta Smalinskė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, vyresnioji lietuvių ir anglų k. 

mokytoja. 

10. Konferencijos rėmėjai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, UAB Lantel, MB IT liuks, UAB 

Avec Lit. 

 

IV. DALYVAVIMAS KONFERENCIJOJE 

 

11. Konferencijos dalyviai: Lietuvos bendrojo ugdymo esamų STE(A)M tinklo mokyklų ir mokyklų 

kandidačių mokytojai (iki 3 atstovų). Registracijos anketa https://forms.gle/2KQbAz8shHp14qaV9 

11.1. Rekomenduojama, kad tarp mokyklos atstovų, dalyvaujančių konferencijoje, būtų mokyklos 

STE(A)M veiklų koordinatorius; 

11.2. Rekomenduojama, kad STE(A)M veiklų koordinatorius iš anksto būtų uţregistravęs savo mokyklą 

STEM School Label portale https://www.stemschoollabel.eu/register (detalus naudojimasis portalu bus 

pristatytas konferencijos metu); 

12. Pasikeitus konferencijos datai ar laikui, uţsiregistravę dalyviai bus informuojami elektroniniu paštu. 

 

V. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

13. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inţinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja inţineriniam 

ugdymui Lina Bagdţiūnaitė-Litvinaitienė, renginiai@vgtulicejus.lt, 861611632; 

14. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inţinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam ugdymui Ernesta Smalinskė, renginiai@vgtulicejus.lt, 861069874; 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Konferencijos dalyviams bus išduodamos dalyvavimą konferencijoje patvirtinančios paţymos.  
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Priedas Nr. 1 

Metodinės konferencijos  

„STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“  

9.30 – 10.30 Dalyvių registracija 

10.30 – 10.40 Konferencijos atidarymas 

VGTU inţinerijos licėjaus direktorė Regina Mikalauskienė 

10.40 – 10.50 STE(A)M strategija Lietuvos švietime 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas  

10.50 – 11.00 

STEAM centrai Lietuvoje: iššūkiai ir lūkesčiai 

Vytauto Didţiojo universiteto doc. dr. R. Lazauskaitė 

Projekto "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" STEAM 

srities švietimo metodų specialistų grupės vadovė 

11.00 – 11.10 
STE(A)M mokyklų tinklo realijos ir perspektyvos 

 Nacionalinė švietimo agentūra  

Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė O. Vaščenkienė 

11.10-11.25 

Mokyklos bendrojo ugdymo strategijos pokyčiai įgyvendinant STE(A)M modelį: 

STEM School Label įsivertinimo kriterijai 

VGTU inţinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui  

Ernesta Smalinskė 

11.25 – 11.30 VGTU inžinerijos licėjaus STEAM centro atidarymas 

VGTU inţinerijos licėjaus direktorė Regina Mikalauskienė 

11.30 – 11.45 

VGTU inžinerijos licėjaus STEAM modelio koncepcijos pristatymas 

„STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ 

VGTU inţinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja inţineriniam ugdymui 

Lina Bagdţiūnaitė-Litvinaitienė 

 1 grupė  2 grupė 

12.00-12.30 Praktinis STEM School Label 

portalo išbandymas* 12.00-13.00 

VGTU inţinerijos licėjaus STEAM 

centro integruotų tarpdalykinių 

veiklų pristatymas** 12.30-13.00 Pietų pertrauka 

13.00-14.00 
VGTU inţinerijos licėjaus STEAM 

centro integruotų tarpdalykinių 

veiklų pristatymas** 

13.00-13.30 Pietų pertrauka 

13.30-14.00 
Praktinis STEM School Label 

portalo išbandymas* 

14.10-14.30 Konferencijos uždarymas 

Diskusija 

 

 

Praktinis STEM School Label portalo išbandymas*  

 Fizikos ir inţinerijos mokytojas Ignas Jurčiukonis,  

Chemijos ir inţinerijos mokytoja Lina Bagdzevičiūtė 

 

 

 

 

 

 



 

VGTU inžinerijos licėjaus STEAM centro integruotų tarpdalykinių veiklų pristatymas** 

Eil. 

Nr. 
Pamokos tema/problema Integruojami dalykai Mokytojai 

1 
Raumenys ir griaučiai: svertų 

sistema 
fizika/biologija 

I.  Jurčiukonis fizikos ir inţinerijos 

mokytojas, E. D. Jankauskienė 

biologijos mokytoja metodininkė  

2 
Augalo ţiedo sandaros 

nagrinėjamas ir modeliavimas 
biologija/inţinerija 

E. Lukšaitė, biologijos mokytoja 

metodininkė, L. Dapkevičius, 

inţinerijos mokytojas 

3 

Uragano kelio nuspėjimas ir 

evakuacijos laiko vietos laiku 

nustatymas 

matematika/aplinkotyros 

N. Reisienė, matematikos mokytoja 

ekspertė, L.Bagdzevičiūtė, chemijos 

ir inţinerijos mokytoja 

4 
Su micro:bi‘tais afrikietišku 

ritmu 
muzika/inţinerija 

G. Kovalenkienė, vyresnioji muzikos 

mokytoja, P. Fikert, inţinerijos ir IT 

mokytojas 

5 

Architektūros stilių (romanikos ir 

gotikos) pagrindinių elementų 

atpaţinimas pasitelkiant IT 

istorija/informacinės 

technologijos 

A. Oškinytė, istorijos mokytoja, 

P. Stefanovič, IT mokytojas 

metodininkas 

6 
Druskos rūgšties cheminės ir 

biologinės savybės 
chemija/biologija 

E. Sodaitienė, vyresnioji chemijos 

mokytoja, 

A. Matvijenkaitė, vyresnioji 

biologijos mokytoja 

7 Laikas šokti šokis/inţinerija 
R. Pabalė, šokio mokytoja, 

R. Kličius, inţinerijos mokytojas 

8 Egipto piramidţių fizika fizika/istorija 
L. Bagdonavičius, fizikos mokytojas, 

D. Vinciūnas, istorijos mokytojas 

9 
Ţodyno plėtimas 3D pieštukų 

pagalba 
vokiečių k./inţinerija 

K. Sagaidak, vokiečių k. mokytoja 

metodininkė, 

G. Borisevičienė, vyresnioji 

inţinerijos mokytoja 

10 Aukso pjūvis optimizavime matematika/dailė 
A. Kasparavičiūtė, matematikos 

mokytoja 

11 Kalbos ir šalys kinų k./anglų k. 

Yao Ye, kinų kalbos ir kultūros 

mokytoja-savanorė,  Lina  Švilpienė, 

anglų k. vyresnioji mokytoja 

12 Diagramos geografijoje geografija/matematika 

J. Bitinienė, vyresnioji geografijos 

mokytoja, 

P. Vanagas, vyresnysis matematikos 

mokytojas                                        

13 Atspindţio dėsnio universalumas fizinis ugdymas/fizika 

R. Lukoševičius, vyresnysis kūno 

kultūros mokytojas, R. Beinortienė, 

fizikos mokytoja metodininkė 

14 

Bakterijų panaudojimas 

inovatyvioje biocementavimo 

technologijoje 

anglų k./biologija 

A.Čebelienė anglų k. mokytoja 

ekspertė, E. Viteikienė anglų k. 

vyresnioji mokytoja, E. D. 

Jankauskienė biologijos mokytoja 

metodininkė 

15 Vandens paslaptys 

matematika, pasaulio paţ., 

inţinerija, dailė, lietuvių 

kalba, šokis 

R. Filončikienė pradinio ugdymo 

mokytoja ekspertė 

 


