
Požiūris Komanda Strategija Įgyvendinimas

Ernesta Smalinskė,

Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė

Rezultatas 

3 dalis



STEAM vertinga 

pamoka



Vertingos STEAM pamokos planas

Vardas  pavardė, dalykas, data

Pamokos tema

Pamokos tikslas

Didaktinis tikslas

Reali problema/situacija

Kritinio mąstymo skatinimas/motyvavimas

Komandinė veikla

Taip Ne

Integruoti dalykai

Mokinių refleksija

Laukiamas rezultatas



Sukuriama 
situacija

Patirtis

Kritinio mąstymo 
suaktyvinimas

Žinios, patirtis, 
požiūris

Formuojamos 
komandos

Kompetencijos, 
požiūris, patirtis, 
įgūdžiai, žinios

Veiklos 
apibendrinimas ir 
rezultatų sklaida

Kompetencijos, 
žinios

Vertingos STEAM pamokos modelis

Aktualizuojama 

aplinka

Savo aplinkos 

pažinimas, 

suvokimas

Identifikavimas, 

sisteminimas, 

apibendrinimas

Savo aplinkos 

analizė ir 

įvertinimas

Sprendimų įvairovės 

analizė, susitarimas, 

sprendimo priėmimas

Asmeninio požiūrio bei 

aplinkos suvokimo 

praplėtimas, gebėjimas 

priimti konstruktyvų 

sprendimą

Kognityvinis 

vertinimas ir 

įsivertinimas

Mąstymo ir veikimo 

schemos praktinio 

pritaikomumo 

suvokimas 

MOKINYS MOKINYS MOKINYS MOKINYS
Vidinis pasirengimas pereinant iš asmeninio 

lygmens į komandinį



Sukuriama 
situacija

Kritinio mąstymo 
suaktyvinimas

Formuojamos 
komandos

Veiklos 
apibendrinimas ir 
rezultatų sklaida

STEAM pamoka: Genetiškai modifikuotų (GMO) maisto produktų nauda ir pavojai
Integruojami dalykai: biologija ir anglų kalba 

Genetiškai modifikuotų 

(GMO) maisto 

produktų nauda ir 

pavojai: ar gali GMO 

maisto produktai 

išspręsti pasaulinės 

mitybos problemas? ar 

GMO maisto produktai 

nekelia pavojaus 

žmogaus sveikatai? ar 

jie saugūs aplinkai?

Kritiškai vertinama 

mokslinės populiariosios 

literatūros straipsniuose 

pateikiama medžiaga.

Argumentuotai 

išsakoma asmeninė 

nuomonė.

Pamokoje mokiniai 
dirbo komandose. 

Kiekviena komanda, 
remdamasi savo 

įžvalgomis ir mokomąja 
medžiaga, ruošėsi 

diskusijai. 

Mokiniai tobulino:

- gebėjimą efektyviai 

pasiskirstyti 

vaidmenimis grupėje;

- kritiškai vertinti 

mokslo populiariosios 

literatūros straipsnius;

- argumentuotai 

išsakyti pritarimą/ 

nepritarimą diskusijos 

metu.

MOKINYS MOKINYS

Vidinis pasirengimas pereinant iš 

asmeninio lygmens į komandinį

MOKINYSMOKINYS



Sukuriama 
situacija

Kritinio mąstymo 
suaktyvinimas

Formuojamos 
komandos

Veiklos 
apibendrinimas ir 
rezultatų sklaida

STEAM pamoka: Atmosferos slėgis ir jo įtaka orų kaitai
Integruojami dalykai: geografija ir fizika

Keliausime atostogauti. 

Kaip įvertinti 

pasirinktos šalies orus?

Siekiama, kad 

mokiniai, ruošdamiesi 

atostogauti, mokėtų 

įvertinti pasirinktos 

šalies orų pokyčius 

remdamiesi turimomis 

žiniomis ir tam tikrais 

duomenimis. 

Šalies situacijos 

vertinimas skatina 

mokinius geriau pažinti 

aplinką. Netinkamai 

nustačius atmosferos  

slėgį ir jo įtaką orams, 

kyla rizika pasirinkti 

atostogoms vietovę, kur 

orai bus prasti.

Pamokoje mokiniai 
dirbo komandose. 

Kiekviena komanda, 
rinkosi vis kitą šalį ir 
bendradarbiaudami 

išsiaiškino, kaip 
nustatyti šalies orus 

remiantis atmosferos 
slėgio duomenimis.

- Mokiniai išmoko 

nustatyti orus 

atsižvelgiant į 

atmosferos slėgio 

pokyčius;

- Priėmė racionalų 

sprendimą dėl 

atostogų lokacijos;

- Parengė ir pristatė 

savo strategijos 

rezultatus.

MOKINYS MOKINYS

Vidinis pasirengimas pereinant iš 

asmeninio lygmens į komandinį

MOKINYSMOKINYS



Mokinių apklausa

PowerPoint Presentation01

PowerPoint Presentation

1. Ar ši pamoka buvo įsimintina?

2. Kokią problemą sprendėte pamokos metu?

3. Ar dirbote komandose?

4. Ar teko išsakyti savo ar komandos nuomonę?

5. Kokie dar mokomieji dalykai, šalia 

pagrindinio, buvo įtraukti šioje pamokoje?

6. Gal pamokos metu naudojote kompiuterius, 

planšetes, telefonus ar kt.?

7. Koks buvo pamokos tikslas?

8. Kuo ši pamoka buvo vertinga?



Mokinių apklausos po STEAM vertingų pamokų

70-80 proc.

mokinių mano, kad 

pamoka buvo 

įsimintina

Mokiniai negeba 

apibrėžti, išskirti 

pamokos tikslo

Mokiniai negeba 

susieti nagrinėtos 

problematikos. 

Problemas supranta 

tiesiogiai





APIE PAMOKOS TIKSLĄ: Aš asmeniškai 

labai ilgai neatsakiau sau į klausimą, ar tai 

„pakankamai“ STEAM‘inė integracija. Tačiau 

kai įvyko pamoka, ir kai kitą dieną mano galva 

tiesiog „dūzgė“ nuo vokiškų žodžių (o aš 

vokiečių kalbos niekada nesimokiau), tai man 

padėjo atsakyti į klausimą,  ar tokia pamoka yra 

naudinga ir vertinga.

Kartu aš atsakiau į klausimą, kad šiuo atveju 

pokalbis apie Bethoveną yra įrankis, įdomesnė 

forma mokytis vokiečių kalbos, žodyno, 

gramatikos su tam tikru kontekstu. Ir kai kalbos 

mokymasis  turi kontekstą, kuris mokiniams 

pateikiamas įdomiai, neįprastai,  tai juos  

motyvuoja.

APIE KRITINĮ MĄSTYMĄ: Pagal mokinių atsakymus į apklausą, 

šios užduotys jiems paliko didžiausią įspūdį.

Didaktinis tikslas

Skatinti draugiškumą, kompromisus sprendimų priėmime, įvairių kalbų pažinimą, 

gebėjimą atpažinti net ir nemokamą užsienio kalbą iš jos žodžių skambesio.

DIDAKTINIS TIKSLAS: su viena iš 

septintokų klasių įvyko labai gražus 

momentas. Vykdėme balsavimą 

šokoladukais, kai kiekvienas įmeta į tam 

tikros grupės maišelį savo balsą 

(šokoladuką). Ir taip daugiausiai 

simpatijų surinkusi komanda gauna 

klasės prizą. Bet buvo keletas mokinių, 

kurie savo balsą atidavė į tuščią maišelį, 

kad neliktų nuskriaustų. Tai buvo 

didaktinio tikslo įgyvendinimo 

momentas.

Aš sau pasidariau tokias išvadas: mokiniams trūksta įpročio

individualiai kalbėtis su mokytoju ir klausti, nors tam 

sudaromos sąlygos, visi stengiasi apsiriboti bendra informacija, 

pateikiama visai klasei. Taip pat galima būtų tokią užduotį

"užauginti", t.y. pradėti jaunesnėse klasėse dirbti su programa, 

bet atlikti paprastesnius, fragmentinius uždavinius.



Apibendrinkime mūsų 

susitikimus



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



KOMANDA: nuo idėjos iki rezultato

ADMINISTRACIJA

MOKYTOJAI
MOKINIAI

TĖVAI

STEIGĖJAS

SOCIALINIAI 

PARTNERIAI

?



STEAM pamoka – tai pamoka, orientuota į mokinį

Menas arba viskas

Apipavidalinimas,

pritaikymas 

Inžinerija

Mąstau/ieškau-

pa(si)renku-įgyvendinu-

tikrinu-tobulinu

Technologijos

Instrukcinis

įgyvendinimas. Bazinių 

gebėjimų gilinimas

Mokslai

Visi esami ir galimi 

mokslai

Matematika 

Logika, struktūra

S T E A M



Formuojamos 
komandos

Veiklos 
apibendrinimas ir 
rezultatų sklaida

Vertingos STEAM pamokos modelis

Sukuriama 
situacija

Kritinio mąstymo 
suaktyvinimas



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



Kviečiame prisijungti

G E

S M

Susitikimai su 

garsiomis moterimis

STEAM veiklos 

mergaitėmis

Pažintys su STEM 

profesijomis
STEAM disciplinų 

stiprinimas



Dviejų elementų: „Ugdymo programų pritaikymas“ ir 
„Ryšiai“, sinergija (3 dalis) – pokalbis su socialiniais 

partneriais.



www.lantel.lt

Vilniaus biuras

- 11 metų veiklos

- 3 biurai

- Techninis aptarnavimas visoje 
Lietuvoje

- 100 darbuotojų

FAKTAI APIE ĮMONĘ



www.lantel.lt

ĮMONĖS VEIKLŲ KRYPTYS

EDUKACINIAI SPRENDIMAI

VAIZDO IR GARSO SPRENDIMAI

SILPNŲ SROVIŲ SPRENDIMAI

ŠVIESOLAIDINIO TINKLO SPRENDIMAI



“Pasakyk man ir aš pamiršiu.

Mokyk mane ir aš prisiminsiu.

Įtrauk mane ir aš išmoksiu.”

Benjamin Franklin

PADEDAME 

ŠVIETIMUI 

TOBULĖTI

www.viskassvietimui.l

t

www.lantel.lt



www.lantel.lt

www.viskassvietimui.lt

Viena stotelė visoms švietimo įstaigoms! 

http://www.viskassvietimui.lt/


• Interaktyvieji ekranai ir jų
programinė įranga

• Aktyvus mokymas
• Klasės valdymas
• Laboratorinė įranga
• STE(A)M sprendimai
• Klasės baldai
• Hibridinė klasė
• Garso ir vaizdo sprendimai

www.viskassvietimui.lt

www.lantel.lt


