
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
INŽINERIJOS LICĖJUS



Inžinerinis ugdymas bendradarbiaujant su
VILNIUS TECH



3

I kl. teminis planas 

• Inžinerijos istorija ir filososfija
• Dizainas
• Inžinerijos procesų verslas ir ekonomika 

• Projektavimas (autocad, solidworks)
• Architektūra



II kl. teminis planas 

4

• Biomechanika
• Medijų ir audiovizualinė inžinerija 

(Blender) 
• Programavimas 

• Medijos (audiovizualiniai projektai)
• Transportas ir logistika



III kl. teminis 
planas 
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• Informacinės ir ryšio technologijos
• Android programėlių kūrimas
• Informatikos inžinerija 

• Aplinkos inžinerija (aplinkosauga, 
vandentvarka, energetika) 

• Statybos inžinerija



Inžinerinio ugdymo praktika

• Termiškai neapdorotos mėsos produktų tinkamumo vartoti nustatymas,
naudojant dujų jutiklį

• CO2 lygio svyravimo ir kognityvinių funkcijų (dėmesio, atminties) ryšio
nustatymas

• Ličio jonų ir ličio polimerų baterijų darbo trukmės palyginimas esant
skirtingai aplinkos temperatūrai ir variklio apkrovai

• Biologiškai suyrančių plastikų skaidymo, kontroliuojamoje aplinkoje,
tyrimai

• Investavimas realiu metu valiutų rinkoje naudojant Boilingerio metodą

• Laktozės koncentracijos kitimo, pienui rūgstant, tyrimas



IV kl. teminis planas 
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• BIM (skaitmeninė statyba)
• Nekilnojamas turtas



Inžinerinio ugdymo mokinių gebėjimų raida

9-10 kl. mokiniai geba:

• Tirti 

• Projektuoti 

• Planuoti 

• Kurti 

• Realizuoti ir įvertinti 
kompleksiškus inžinerinius 
procesus, produktus 

11-12 kl. mokiniai geba:

• Atlikti tyrimą 

• Projektuoti 

• Planuoti 

• Sukurti 

• Bandyti komercializuoti kompleksiškus 
inžinerinius procesus, produktus ir taikyti 
praktikoje

• Įgyvendintus sprendimus analizuoti ir 
kritiškai vertinti 
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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.



PAŽINTIS

POKALBIS
DISKUSIJA
PATIRTIS





INTERNATIONAL PROJECTS

Teachers and Pupils 
STEM Competence 

Development in School



Iš viso į kitas šalis išvyko 
apie 100 mokinių per 

pastaruosius 4-5 metus

Ispanija
Italija

Olandija
Portugalija

Turkija
Jungtinė Karalystė

Kroatija

Rumunija
Estija

Latvija
Graikija
Bulgarija
Vokietija

Nauji (2020 m.) Erasmus+ projektai:

• „ECOLOGY THROUGH COLLECTING, SELECTING AND RECYCLING“
• „THINK INSIDE THE BOX! A METHODOLOGICAL STEAM TOOLKIT FOR SCHOOLS”
• “ALL YOUR DREAMS CAN COME TRUE IF YOU HAVE THE COURAGE TO PURSUE“

Įvykusių ir esamų Erasmus+  projektų  šalys 
dalyvės:



Esate laukiami


