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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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STEAM pamoka – tai pamoka, orientuota į mokinį
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Vertinga STEAM pamoka

STEAM pamokose daugiausia dėmesio

skiriama realaus pasaulio problemoms ir jų

sprendimams.

STEAM mokymasis nagrinėja realias

socialines, ekonomines ir aplinkosaugos

problemas ir skatina jas spręsti.



Vertinga STEAM pamoka

STEAM pamokos įtraukia mokinius

į kritinio mąstymo veiklas.

Svarbus mokinių aktyvus darbas, kuriame 

atsakymai kuriami, formuojami pačių 

mokinių. Galimos klaidos, kurios yra 

aptariamos, kartu ieškoma kūrybiškų / 

ergonomiškų / ekologiškų / darnių atsakymų.



Vertinga STEAM pamoka

STEAM pamokose mokiniai įtraukiami į

produktyvų komandinį darbą.

STEAM pamokose mokiniai dirba kartu kaip

produktyvi komanda. Jie mokosi išgirsti,

įsiklausyti, pasisakyti, mokosi tolerancijos ir

pagarbos kitai nuomonei.



Vertinga STEAM pamoka

STEAM pamokose svarbi ir privaloma dalykų

integracija.

Svarbu, kad mokiniai suprastų, jog integruojami keli

dalykai.

Integracija galima:

• kaip mokytojų kompetencijų pastiprinimas kito

mokytojo kompetencija,

• kaip dviejų ar daugiau dalykų apjungimas arba kaip

papildymas vienas kitu,

• kaip vienos temos išaiškinimas kito dalyko

pavyzdžiais.
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Vertingos STEAM pamokos modelis
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STEAM ekskursijų kryptys
ir  

struktūriniai elementai

• PASIRUOŠIMAS STEAM EKSKURSIJAI

• STEAM EKSKURSIJA

• REFLEKSIJA



Pasiruošimas STEAM ekskursijai

Kur vyks? Ar atitiks 

šiuolaikinio vaiko 

poreikius, lūkesčius, 

interesus? 

Kodėl būtent tokia? 

Kas iš to?

Kas dalyvaus 

(motyvuoti, ta tema 

besidomintys 

mokiniai)? 

Vadybinė 

koordinacija (laiko 

derinimas, grupės 

dydis ir kt.);
Turinio, krypties 

bei tikslo 

aptarimas.

STEAM ekskursijos aptarimas su mokiniais 

Derinimas su koordinatoriumi

Derinimas su STEAM ekskursijos vadovu

STEAM ekskursijos pasirinkimas



Esant reikalui, padėti 

ekskursijos vadovui 

padėti išlaikyti 

numatytą STEAM 

ekskursijos kryptį

STEAM ekskursija



www.free-powerpoint-templates-design.com

01

02

03

04

Įgyto turinio integravimas į mokomąjį dalyką;

aptarti indėlį į mokinio socialinį kapitalą;

sinergijos tarp mokomųjų dalykų ir jų taikymo 

profesiniame kontekste;

refleksija su STEAM ekskursijos vadovu plėtojant ryšius.

Refleksija po ekskursijos

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
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