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STEAM grupė
Neringa Juškevičiūtė, biologijos mokytoja

Ingrida Žurauskė, matematikos mokytoja

Asta Cikanavičė, biologijos mokytoja

Inga Sapažinskienė, pradinių klasių mokytoja

Rasma Turauskienė, fizikos, chemijos mokytoja

Gintaras Daukša, technologijų mokytojas

Jurgita Leliūnienė, IT mokytoja



Plano sudarymas



STEAM veiklos mokykloje
1 – 4 klasės



Pradinių klasių STEAM ugdymas

Bent kartą per mėnesį naudojome gamtos ir technologinių mokslų 
priemones matematikos ar pasaulio pažinimo pamokose.



Idėjų veikloms sėmėmės iš 
STEAMuko knygų ir filmukų, svetainės Vedlys



Mokiniai dalyvavo STEAM edukacijose, 
programose

Šiaulių valstybinės kolegijos STEAM JUNIOR programa ,,Statyba - meninė kūryba“



Šiais metais vykdėme šiuos pradinių 
klasių mokinių eTwinning projektus

Ecological Creativity

Fairy Tale Laboratory

(STEAM)

The Second Life of a Thing



Mokiniai dalyvavo konkursuose, konferencijose

Kalėdinė STEAM 
eglutė

Imbierinis LEGO kaladėlių 
namelis

Juventos STEAM-ukai kviečia 
draugus



PUG ir pradinių klasių mokytojos organizavo

respublikinę kūrybinių-inžinerinių darbų

parodą - konkursą "Robotas - pagalbininkas"



STEAM veiklos
1- 8 klasės



6 klasių mokinių braižybos projektas 
,,Piešiu su su skriestuvu ir liniuote”



Organizavome šiuos STEAM renginius

Renginys mokykloje

"Skaidrus ledas, baltas sniegas"



Dalyvaujame įvairiuose konkursuose, 
konferencijose mieste

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos integruotas gamtos ir 
tiksliųjų mokslų 5-8 klasių mokinių konkursas ,,Žinių 

traukinys“.



Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 7 kl. 
mokinių gamtos, IT ir tiksliųjų mokslų konkursas 

,,Linksmųjų ir išradingųjų klubas“ - III vieta



Respublikinė mokinių konferencija
„Kūrybiniai projektai XXI amžiaus pamokoje“



STEAM logotipo konkursas



Patyriminio ugdymo 
STEAM dienos



2020-11-17 patyriminio ugdymo STEAM diena



2021-03-18 patyriminio ugdymo STEAM diena



STEAM projektai



Ateities inžinerijos 
projektas

„Ateities inžinerijos“ platforma (AI 
platforma) siūlo nemokamą nuotolinę prieigą 

prie metodinės mokomosios medžiagos, 
šiuolaikinės inžinerijos įrankių, konsultacijų ir 

technologinių paslaugų, organizuoja 
kontaktines kūrybines dirbtuves mokyklose ir 

VGTU laboratorijose, darbų peržiūras ir 
konkursus. Tai leidžia mokiniams ne 

tik patobulėti šiuolaikinių technologijų, 
kūrybingumo ar verslumo srityse, bet ir atlikti 

savarankiškus projektinius ar brandos darbus, o 
mokytojams – paįvairinti savo dalyko bei 

integruotus užsiėmimus.



Projekto dalyviai – 7a klasės 22 mokiniai.
3 konferencijos:

• Rudens sesija (pristatyta 15 temų)

• Žiemos sesija (tarpinis PD atsiskaitymas)

• Pavasario sesija (PD ir plakatų pristatymas)



Susitikimai 
su VGTU ,,Ateities inžinerijos" konsultantais



2021-06-02 mokiniai dalyvavo pavasario sesijoje (26 Lietuvos mokyklos, 70 
projektinių darbų), kurioje pristatė savo sukurtus projektinius darbus.

Septintokai sukūrė 3 Canvas metodu verslo planus:
▪ Rankų darbo papuošalų įmonė ,,Ziggel".
▪ Drabužių dekoravimo tautine atributika įmonė ,,Rinkis".
▪ Sveiko maisto kavinė ,,Eko kavinė".

▪ Android programa - edukacinis žaidimas ,,Intelligence".

▪ Dizaino technologijos ir inovacijos - progimnazijoje įkurta poilsio zona 
,,Salduvės alėja".

Darbų vertinimas:
Inovatyvumas, naujoviškumas, rezultatas, savarankiškumas, praktinis 
pritaikymas, tęstinumas, plakatas, pristatymai žiemos ir pavasario sesijose.



Laimėta nominacija - už 
sėkmingą viešosios erdvės 
realizaciją



Laimėta nominacija -
geriausia programa



Laimėta nominacija -
sveikatingiausia idėja



Laimėta nominacija -
puošniausia idėja



Laimėta nominacija -
tautiškiausia idėja



Mokiniams padėkos ir atminimo dovanos iš VGTU





4 - 6 klasių eTwinning projektas
,,Young Green Conservationist"



4 - 6 klasių eTwinning projektas
,,Our Heroes"



7- 8 klasių eTwinning projektas
,,Senses"



Tarptautiniai renginiai
Mokiniai prisijungė prie kūrybinės programavimo 
iniciatyvos Europoje – Europe Code Week 2020



Programavimo savaitė
Code Week 2020 Salduvėje



Mokytojų APT STEAM 
veiklose



Nuotolinis seminaras „Nuotolinis tyrinėjimu 
grįstas STEAM mokymas(is)“

Grupės mokytojai 
parengė tyrinėjimu grįstus 
STEAM mokymo(si)

pamokų planus.



Nuotolinė metodinių priemonių paroda „STEAM 
ugdymas: mokymasis per patyrimą". Šiaulių 

miesto savivaldybės švietimo centras.

Parodai parengti ir pristatyti 
metodai:

,,Medžių parametrų pasas"
(Neringa, Ingrida)

,,Lėktuvėlio-sklandytuvo 
tyrimas"

(Jurgita, Rasma)



Dalinimasis patirtimi su šalies mokyklomis

Salduvės progimnazijos 
STEAM komanda dalijosi 
patirtimi su Mažeikių 
Kalnėnų progimnazijos 
mokytojais. STEAM grupės 
nariai pristatė 2020-2021 
m. m. STEAM ugdymo 
veiklų planą, aptarė 
įgyvendintas idėjas, 
projektus, diskutavo apie 
bendradarbiavimo 
galimybes.



Respublikinė konferencija 
„Kompiuteriukų ralis“

Konferencijos metu išklausė 
įkvepiančių pranešimų apie 
šiuolaikinį programavimo taikymą 
pamokose, patobulino integruoto 
ugdymo, kūrybingumo, kultūrines, 
bendradarbiavimo kompetencijas. 
Dalyvavo išskirtinai 
„Kompiuteriukų ralio“ mokytojams 
skirtoje praktinėje sesijoje, kurios 
metu sukonstravo programuojamą 
techninės kūrybos ir 
programavimo projektą.



Konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: kaip 
derinti STEAM ir kūrybinio programavimo priemones?“



Integruoto gamtos mokslų kurso programa 5–8 
klasėms išbandančių mokyklų vidinius mokymus 
tema „Tiriamoji veikla ugdymo procese“.



Aplinkų kūrimas



STEAM mokyklos veiklos tobulinimo grupės
ateities planai:

▪ Projektas 8a klasės mokiniams ,,Ateitis inžinierių rankose" su VGTU.

▪ Ilgalaikis STEAM krypties projektas 7a klasės mokiniams.

▪ 8b klasė - VDU ŽUA .

▪ Laikinųjų STEAM salų įrengimas.

▪ STEAM veiklų vertinimas.

▪ Socialinių partnerių paieška.

▪ Mokslo mugės organizavimas.

▪ eTwinning projektai.

▪ Tėvų, dirbančių STEAM srityje, įtraukimas į ugdymo procesą.

▪ Tiriamieji, asmeniniai projektiniai darbai 6b klasės mokiniams.


