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RESPUBLIKINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖS-KONFERENCIJOS

„Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“

NUOSTATAI

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės metodinės-praktinės mokytojų stažuotės-konferencijos

„Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“ (toliau – Stažuotė-konferencija)

tikslą, dalyvius, rengėjus, organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Stažuotę-konferenciją organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus.

3. Ši Stažuotė-konferencija – tai renginys, skirtas Lietuvos mokytojams, besiruošiantiems

įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas remiantis STEAM ugdymo principais.

II.  STAŽUOTĖS-KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Stažuotės-konferencijos tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams

kartu su VGTU inžinerijos licėjaus pedagogais organizuoti STEAM pamokas akcentuojant UTA

kompetencijų įgyvendinimą ugdymo procese ir pasidalinti STEAM ugdymo principų taikymo

įžvalgomis bei atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo perspektyvomis.

5. Stažuotės-konferencijos uždaviniai:

5.1. suorganizuoti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir VGTU inžinerijos licėjaus bendrai vedamas

STEAM pamokas;

5.2. pristatyti vertingos STEAM pamokos modelį akcentuojant UTA kompetencijų įgyvendinimą

ugdymo procese;

5.3. aptarti STEAM ugdymo ir UTA sinergiją bei koreliaciją.

III. STAŽUOTĖS-KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Stažuotė-konferencija vyks Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje (Antakalnio

g. 120) dviem etapais:

6.1. 2023 m. vasario 6–10 d. vyks mokytojų praktinė STEAM stažuotė;

6.2. 2023 m. vasario 15 d. vyks plenarinė konferencija.

7. Registracija į Stažuotę-konferenciją vyks iki 2023 m. sausio 25 d.

7.1. Registracija į STEAM stažuotę: https://forms.gle/JwopmbywLL8dejbg8

https://forms.gle/JwopmbywLL8dejbg8


7.2. Registracija į plenarinę konferenciją: https://forms.gle/vUFgMrJL7GpYXQ646

8. Plenarinės konferencijos pradžia 10.00 val. (dalyvių registracija nuo 9.30 val.). Preliminari plenarinės

konferencijos programa pateikta priede Nr. 1 (detali plenarinės konferencijos programa bus išsiųsta

užsiregistravusiems dalyviams iki 2023 m. vasario 10 d.).

9. Stažuotės-konferencijos organizavimo grupė:

dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus

direktorė;

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

Aurelija Čebelienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

10. Konferencijos rėmėjai ir partneriai: VILNIUS TECH, UAB Aveclit, Officeday, VšĮ Trakų švietimo

centras, MB IT liuks, VšĮ „Dvylika žirnių“, UAB „Heliopolis“.

IV. DALYVAVIMAS STAŽUOTĖJE-KONFERENCIJOJE

11. STEAM stažuotės ir plenarinės konferencijos dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų

mokytojai.

12. Stažuotės-konferencijos kaina – 20 Eur (maitinimas plenarinės konferencijos metu ir kvalifikacijos

tobulinimo pažymėjimas; VšĮ Trakų švietimo centras sąskaitas išrašys po konferencijos);

13. STEAM stažuotės ir plenarinės konferencijos dalyviams bus išduodami dalyvių pažymėjimai;

14. STEAM stažuotė organizuojama 2023 m. vasario 6–10 d. laiką derinant individualiai su pasirinkto

dalyko mokytoju (Priedas Nr. 2).

15. Pasikeitus plenarinės konferencijos datai ar laikui, užsiregistravę dalyviai bus informuojami

elektroniniu paštu, pateiktu registracijos formoje.

V. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

16. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ernesta Smalinskė, renginiai@vgtulicejus.lt, 861069874;

17. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus direktorė dr. Lina

Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, renginiai@vgtulicejus.lt, 868763255.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Informacija apie Stažuotę-konferenciją skelbiama Vilniaus Gedimino technikos universiteto

inžinerijos licėjaus interneto svetainėje www.vgtulicejus.lt

19. Konferencijos organizatoriai pasilieka teisę edukaciniais tikslais publikuoti renginio nuotraukas bei

filmuotą medžiagą.

https://forms.gle/vUFgMrJL7GpYXQ646
mailto:renginiai@vgtulicejus.lt
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http://www.vgtulicejus.lt


Priedas Nr. 1

Respublikinės metodinės-praktinės STEAM stažuotės-konferencijos

„Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“

Programa

Metodinė-praktinė STEAM stažuotė

2023 m. vasario 6–10 d.

Su užsiregistravusiais į STEAM stažuotę mokytojais individualiai susisieks dalyvių pasirinkti VGTU

inžinerijos licėjaus  mokytojai ir kartu derinsis dėl bendrai organizuojamų STEAM pamokų.

Dalykų sąrašas, mokomosios klasės ir VGTU inžinerijos licėjaus mokytojų kontaktai pateikiami

Priede Nr. 2

Plenarinės konferencijos programa

2023 m. vasario 15 d.

9.30–10.00 val.  – dalyvių registracija

10.00–10.10 val. – plenarinės konferencijos atidarymas

10.10–11.30 val. – konferenciniai pranešimai

11.30–12.15 val. – pietų pertrauka

12.15–13.00 val. – įgyvendintų STEAM pamokų peržiūra ir aptarimas

13.00–13.15 val. – Stažuotės-konferencijos apibendrinimas

13.15–13.45 val. – ekskursija po mokyklą su lydinčiu asmeniu (pasirinktinai)

Detali plenarinės konferencijos programa bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams iki 2023

m. vasario 10 d.



Priedas Nr. 2

STEAM stažuotės pasirenkamieji dalykai

Registracijos į STEAM stažuotę nuoroda: https://forms.gle/JwopmbywLL8dejbg8

Kviečiančio dalykininko

vardas pavardė

Mokomasis

dalykas

Mokomoji

klasė/-ės

Kviečiami dalykininkai Kontaktinė info

Humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų sritis

Giedrė Pilipavičienė lietuvių k. 7 fizika, geografija giedre.pilipaviciene@vgtulicejus.lt

Irena Vėbrienė lietuvių k. 6 geografija irena.vebriene@vgtulicejus.lt

Sandra Amšiejienė prancūzų k. 7-10 muzika, biologija,
geografija

sandra.amsiejiene@vgtulicejus.lt

Kristina Sagaidak vokiečių k. 5-6, 8-10 bet kuris dalykas kristina.sagaidak@vgtulicejus.lt

Jurgita Sriubaitė anglų k. 8 muzika jurgita.sriubaite@vgtulicejus.lt

Aurelija Čebelienė anglų k. 12 geografija, chemija aurelija.cebeliene@vgtulicejus.lt

Dalia Tirlikienė anglų k. 6 geografija dalia.tirlikiene@vgtulicejus.lt

Aistė Oškinytė istorija 7 matematika aiste.oskinyte@vgtulicejus.lt

Dalius Vinciūnas istorija 6, 9-11 bet kuris dalykas dalius.vinciunas@vgtulicejus.lt

Jolita Bitinienė geografija 9 anglų k. jolita.bitiniene@vgtulicejus.lt

Goda Kovalenkienė muzika 9 bet kuris dalykas goda.kovalenkiene@vgtulicejus.lt

Ramunė Pabalė šokis 1-4, 11-12 bet kuris dalykas ramune.pabale@vgtulicejus.lt

Tiksliųjų ir gamtos mokslų sritis

Neringa Reisienė matematika 6 bet kuris dalykas neringa.reisiene@vgtulicejus.lt

Vaida Garbenienė matematika 10 fizika vaida.garbeniene@vgtulicejus.lt

Aurelija Kasparavičiūtė matematika 6, 8, 10 bet kuris dalykas aurelija.kasparaviciute@vgtulicejus.lt

Edita Lukšaitė biologija 6 geografija edita.luksaite@vgtulicejus.lt

Edita Daiva Jankauskienė biologija 6 dailė edita.jankauskiene@vgtulicejus.lt

Tadas Prakapas IT 5-10 bet kuris dalykas tadas.prakapas@vgtulicejus.lt

Pavel Stefanovič IT 6 istorija pavel.stefanovic@vgtulicejus.lt

Ignas Jurčiukonis fizika 9 bet kuris dalykas ignas.jurciukonis@vgtulicejus.lt

Ignas Jurčiukonis gamta ir
žmogus

6 bet kuris dalykas ignas.jurciukonis@vgtulicejus.lt
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Kitų mokslų sritis

Ignas Jurčiukonis Inžinerija/
technologijos

8 bet kuris dalykas ignas.juciukonis@vgtulicejus.lt

Laurynas Dapkevičius Inžinerija/
technologijos

5-7 bet kuris dalykas ignas.jurciukonis@vgtulicejus.lt

Asta Naruševičienė Inžinerija/
technologijos

6 matematika asta.naruseviciene@vgtulicejus.lt

Asta Naruševičienė Inžinerija/
technologijos

6 biologija asta.naruseviciene@vgtulicejus.lt

Gintaras Jonaitis Inžinerija/
technologijos

9 bet kuris dalykas gintaras.jonaitis@vgtulicejus.lt

Jolita Stapurevičiūtė Inžinerija/
technologijos

6 matematika jolita.stapureviciute@vgtulicejus.lt

Regimantas Lukoševičius Fizinis
ugdymas

5, 8, 10, 12 bet kuris dalykas regimantas.lukosevicius@vgtulicejus.lt

Nijolė Gudžiūnienė Fizinis
ugdymas

5-11 geografija, dailė, muzika nijole.gudziuniene@vgtulicejus.lt

Diana Bučienė Fizinis
ugdymas

6-11 bet kuris dalykas diana.buciene@vgtulicejus.lt

Pradinis ugdymas

Lina Kairiūkštienė Pradinis
ugdymas

2 dailė lina.kairiukstiene@vgtulicejus.lt

Jurgita Badaraitė Pradinis
ugdymas

1 bet kuris dalykas jurgita.badaraite@vgtulicejus.lt

Rūta Filončikienė Pradinis
ugdymas

4 bet kuris dalykas ruta.filoncikiene@vgtulicejus.lt

Rūta Gražulienė Pradinis
ugdymas

4 bet kuris dalykas ruta.grazuliene@vgtulicejus.lt

Jūratė Budrienė Pradinis
ugdymas

3 bet kuris dalykas jurate.budriene@vgtulicejus.lt

Kristina Brazauskienė Pradinis
ugdymas

1-3 bet kuris dalykas kristina.brazauskiene@vgtulicejus.lt

Viktorija Petrokaitė šokis 1-4 bet kuris dalykas viktorija.petrokaite@vgtulicejus.lt
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