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Seminaro (3 dalių) tematika ir eiga

2020 m. spalio 27 d.

2020 m. gruodžio 15 d.

2020 m. lapkričio 17 d.

STEAM aktualumas; STEAM strategija organizacijoje; GEMS; 

Dviejų elementų: „Ugdymo programų pritaikymas“ ir „Ryšiai“, sinergija 

STEAM pamoka – tai pamoka, orientuota į mokinį;

STEAM ekskursijos – viena iš STEAM ugdymo krypčių

STEAM video pamokų pavyzdžių ir mokinių požiūrio analizė;

Ryšiai su socialiniais partneriais

Aktyvumas + užduočių atlikimas (ir) pristatymas = galimybė (kvietimas) 

dalyvauti 2021 m. tarptautinėje STEAM konferencijoje pranešėjo teisėmis
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4Tarptautinė STEAM konferencija



Simple Portfolio 

Presentation

Pasirengimas 2021 m. 

tarptautinei metodinei 

STEAM konferencijai 



Šiandien seminare 
(spalio 27 d.) 

STEAM aktualumas2.

STEAM strategija 3.

GEMS4.
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Įvadas1.

Klausimai-atsakymai5.

6. Refleksija ir užduotis



Sureitinguokite grupes pagal darbų 
apimtį įgyvendinant STEAM ugdymą 
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STEAM modelis

Suvokimas

Komanda  

Specialūs gebėjimai

Taikymas 

STEAM

ugdymas

Kūryba  

Tarpdiscipliniškumas

Drąsa 

Individualūs gebėjimai

Neefektyvūs ir nepatrauklūs 

STEAM mokymo metodai

Mokymo sistema izoliuoja 

dalykus vieną nuo kito

Pedagogai STEAM suvokia 

kaip žaidimą, kuris trukdo 

išdėstyti visą medžiagą 

skirtą EGZAMINAMS.....

Neugdomi darbo rinkai 

aktualūs įgūdžiai

Būtinas bendras mokyklos 

bendruomenės suvokimas ir matymas. 

Reikalinga strategija, kuri atitiktų 

mokyklos galimybes, poreikius..... 



STEAM strategija:

 poreikis

 vizija

 komanda

 principai

 elementai

 kriterijai

 planavimas

 ...





STEM mokyklos elementai ir kriterijai

Ryšiai

Darbuotojų profesinis tobulėjimas

Vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra. 

Mokyklos infrastruktūra

Ugdymo programų pritaikymas

Mokymas ir vertinimas



KOMANDA: nuo idėjos iki rezultato

ADMINISTRACIJA

MOKYTOJAI
MOKINIAI

TĖVAI

STEIGĖJAS

SOCIALINIAI 

PARTNERIAI

?



STEAM strategija ir jos kūrimas

Kas tai yra mums? Kaip mes to sieksime? Kam to reikia? Ką su tuo darysime? 
Poreikis

Kokia viso to vizija? Kaip tai matome veikiant čia ir dabar? O kaip ateityje? Ko tikimės? Kokių 

strateginių tikslų ketiname pasiekti?  

Strategavimas

Kokių veiklų imsimės? Kokiomis kryptimis vykdysime STEAM ugdymą? Kokių kompetencijų 

tam reikės? Kas tai darys?

Planavimas

Veiklų plano įgyvendinimas: kas ką kada su kuo ir kaip darys?

Įgyvendinimas

Kaip mums sekasi/nesiseka ir kodėl? Kurioje veiklos plano vietoje 

esame? Kur link judame? Ar nenukrypome? Ar artėjame prie vizijos? 

O kas toliau? 

Rezultatųanalizė



Analizė: poreikio ir galimybių įsivertinimas

Add TitleĮsivertinkime:
• ką šioje srityje jau esame 

nuveikę ir kur yra mūsų 

stipriosios pusės;

• kuo galime remtis vykdydami ir 

plėtodami STEAM veiklas;

SS

GG
• kas galėtų būti tie veiksniai, kurie 

mus pastiprintų ir padėtų pasiekti 

išsikeltus tikslus to your 

Presentations. Easy t

Pastiprinimas iš išorės:

• kokių resursų mums trūksta;

• kas mums trukdo ir kodėl;beautifully 

designed.  

Įsivertinkime:

• kas gali mums sutrukdyti –

ką galime numatyti ir ko 

nesitikime

Išorės rizikos:Add Title



Strateginis planavimas

VeiklaPlanas

Kaip mes tai suprantame?
VIZIJA

Kokio rezultato tikimės?
REZULTATAS

Kiek žmonių nusprendė tai daryti? Ar 

yra komanda? Kiek žmonių supranta 

idėją ir ja tiki? Ar yra nepritariančių? O 

gal net prieštaraujančių? Ką daryti? 

KAS DARYS?
Kiek žmonių turi tam kompetencijų? 

Kaip bus veikiama: inertiškai ar pagal 

planą? Kokių priemonių bei įrankių 

turime tam įgyvendinti? Kas gali padėti?

KAIP DARYS?
Kam to reikia? Kas yra pagrindinis ir 

galutinis naudos gavėjas? Kaip jis bus 

pasiekiamas? Kaip pasitikrinsime, kad 

pasiekėme?

KAM DARYS?



5 žingsnių programa – inžinerijos pamokų pagrindas



STEAM modelis

Contents Title

Bendrasis 

ugdymas

Inžinerinis 

ugdymas
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GEMS
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Projektinė 
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Dviejų STEAM elementų: 

„Ugdymo programų pritaikymas“ ir „Ryšiai“, 

sinergija 

 Su pramonės įmonėmis

 Su tėvais arba globėjais

 Su kitomis mokyklomis ir/arba švietimo platformomis

 Su universitetais ir/arba tyrimų centrais

 Su vietos bendruomenėmis





50 proc. ekonomikos 

augimą per paskutinius 

50 metų lėmė 

technologijų progresas

STEAM švietimas svarbus, nes... 

STEAM darbuotojų 

atlyginimai 36 proc. 

didesni nei kitų 

specialybių

net 39 proc. darbdavių 

teikia, kad trūksta 

žmonių, turinčių 

STEAM išsilavinimą

didesnės įsidarbinimo 

galimybės

per artimiausiu 5 

metus vien ES 

numatyta 8,2 milijonų 

STEAM darbo pozicijų



S c i e n c e T e c h n o l o g y E n g i n e e r i n g A r t s M a t h e m a t i c s

Autoritetai

Sunita Williams

NASA astronautė

JAV astronautė ir karinio jūsų 

laivyno pareigūnė. 

Studijavo fizikos mokslus ir 

inžinerijos vadybą

Larry Page

Google

Vienas iš „Google“ įkūrėjas.

Studijavo inžineriją ir 

kompiuterių inžineriją

Jennifer Doudna

Kalifornijos universitetas, 

Berkeley

Biochemikė, kuri prisidėjo prie atradimo 

ir sukūrimo CRISPR genų redagavimo 

technikos.

Studijavo biochemiją



Kokios 
profesijos bus 
populiarios?



Kaip sudominti mokinius 

STEAM?





Priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme vaikai vienodai domisi 

STEAM užduotimis, veiklomis;

P R I E Ž A S T Y S

McGuire et al. (2020), p. 6; the study involved 997 respondents from early childhood to adolescence in informal learning sites in the USA, including 407 respondents in early childhood aged between 5 and 8 years, with a mean age of 6.61 years. 4 

Zhou et al. (2019), p. 475; the study involved 877 Chinese primary school students from grade 1 to grade 6, in Guangdong, a central province in southern China. 

5-6 klasėse prasideda lyčių diferenciacija;

Užvaldo stereotipai;

Pasitikėjimo stoka;

Šeimos vertybės;

Profesijos priskiriamos lytys;





Trūksta moterų lyderių – nėra reklamos;

P R I E Ž A S T Y S

Lyderės. Stereotipai ir moterys darbo rinkoje.

Mergaičių nesudomina STEAM dalykų 

dėstymas; 

Atlyginimų atotrūkis;

Mikroagresijos darbe;

Dviguba našta.



STEAM išsilavinimą turinčių žmonių 
pasiskirstymas pagal lytį

Moterų 62 proc.

Vyrų 38 proc.

Gyvybės mokslai

Vyrų 55 proc.

Moterų 45 proc.

Fizikos mokslai

Moterų 51 proc.  Vyrų 49 proc.
Matematikos ir statistikos

Vyrų 82 proc.

Moterų 18 proc.

Kompiuterių mokslai

Vyrų 81 proc.

Moterų 19 proc.

Inžinerija ir jos kryptys
Vyrų 58 proc.

Moterų 42 proc.

Visos STEAM 

disciplinos



GEMS - girls in engineering, math, and science



Programos tikslas – skatinti mergaičių

domėjimąsi inžinerija, matematika ir

mokslais, ugdyti mergaičių lyderystės

ir verslumo kompetencijas, formuoti

visos mokyklos bendruomenės lygių

galimybių sampratą.



Programos įgyvendinimo uždaviniai:
organizuojant susitikimus su aukštas pareigas, iš įvairių sričių, 

užimančiomis moterimis, siekiant formuoti mergaičių 

pasitikėjimą;

vykdyti papildomus inžinerinius užsiėmimas skirtus 

mergaitėms, stiprinančius jų inžinerines kompetencijas;

organizuoti mokslines konferencijas, skirtas dalintis 

mokslinių tyrimų rezultatais;

aktyviai dalyvauti verslumo projektuose, siekiant stiprinti 

kūrybiškumo, matematines bei verslumo kompetencijas;

organizuoti lyderystės seminarus, mokymus, siekiant formuoti 

šiuolaikišką, kritiškai mąstančią asmenybę.



PAŽINTIS

POKALBIS

DISKUSIJA

PATIRTIS



 Mergaitės supranta 

GEMS reikšmę ir 

savos pozicijos svarbą, 

bet kalbant apie tai, 

jaučiasi nepatogiai.

 Vangiai renkasi  į 

susitikimus, reikia 

atrasti „kabliuką“ norint 

sudominti.

 Mergaitės domisi 

finansais, architektūra, 

psichologija, savo 

išvaizdos tobulinimu....



Kviečiame prisijungti

G E

S M

Susitikimai su 

garsiomis moterimis

STEAM veiklos 

mergaitėmis

Pažintys su STEM 

profesijomis
STEAM disciplinų 

stiprinimas



Dviejų STEAM elementų: 

„Ugdymo programų pritaikymas“ ir „Ryšiai“, 

sinergija 
 Su pramonės įmonėmis

 Su tėvais arba globėjais

 Su kitomis mokyklomis ir/arba švietimo platformomis

 Su universitetais ir/arba tyrimų centrais

 Su vietos bendruomenėmis



Sureitinguokite grupes pagal darbų 
apimtį įgyvendinant STEAM ugdymą 

Jūsų įstaigoje

menti.com



REZULTATAS

KOMANDA

Mes tai 

darysime 

kartu! PLANAS

Žinome, ką 

darysime!
ĮGYVENDINIMAS

Mes tai 

darome!

IDĖJA

Mūsų 

mokiniams to 

reikia!

NUO KO PRADĖTI?



Užduotis

1

2

3

4

Suburkite savo mokykloje pirminę (arba jau 

esamą) STEAM komandą.

Pamodeliuokite esamą/numatomą STEAM 

ugdomąją veiklą ir nubraižykite galimą 

schemą.

Parenkite savo STEAM modelio/schemos 

trumpą pristatymą.

Pasidalinkite savo idėjomis (parengta 

schema/modeliu) kito seminaro metu.

STEAM komanda

STEAM modelis

Parengtas pristatymas

Idėjos sklaida


