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{ Dalykinė sistema }

{ Dalykų integracija }

{ STEM }

{ STEAM }

dalyko žinios ir gebėjimai

bendri (aktualūs) kontekstai 

bendradarbiavimu grįstas 
problemų sprendimas

XXI a. gebėjimais grįstas 
problemų sprendimas

199x m., (JAV) švietimo 
programų finansavimo ir 
vertinimo kontekste – SMET 
(NSF; Stevens, 1995)
2001 m. SMET → STEM

2006 m. G. Yackman: 
Science & Technology
interpreted through
Engineering & the Arts, all
based in Mathematical
elements



Dalykinės žinios ir 
gebėjimai



STEAM ugdymas 
/science, technology, engineering, arts, math/

integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, 
pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių 

gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, 
menų ir matematikos kontekste.

A:
1. Art – vaizduojamasis menas
2. Arts (+scenos menas, estetika)
3. Liberal arts (+humanitariniai ir soc. mokslai)
4. All other
5. Projektu/technologijomis/dizainu grįstas mokymasis
6. Antreprenystė



Tarpdisciplininis, tarpdalykinis, integruotas mokymo planas
Mokymo metodai, reikalingi STEAM mokymosi patirčiai plėtoti ir įgyvendinti
Didesnis technologijų naudojimas
Matematikos, gamtos mokslų, inžinerijos ir kitų dalykų ugdymo turinys
XXI a. gebėjimai
Profesinės partnerystės
Lygios ugdymo galimybės
Realaus gyvenimo problemų sprendimas per integruotas programas
Mokinio mokymosi patirtis

STEAM ugdymo bruožai
Holmund et al., 2018

https://link.springer.com/article/10.1186/s40594-018-0127-2


Ugdymas klasėje yra prototipas: 
Mokiniai yra vartotojai, ir praėjusi pamoka turi būti 
analizuojama, kad ją būtų galima pakoreguoti taip, kad kuo 
labiau atitiktų vartotojų (mokinių) poreikius. 

Pamokų (veiklų) planai tampa smėlio dėžėmis – labai daug nekontroliuojamo 
vyksmo, bet viskas vyksta dėžėje. 



Maisto švaistymas: maisto utilizavimas / pakeitimas?

Mokyklos valgykla – geriausia STEAM laboratorija

Kokios atliekos susidaro, kaip jų išvengti?

Kaip organizuoti maisto tiekimą, kad visi pavalgytų greičiausiai (laiku)?

Šiltų bandelių išlaikymo šiltomis sprendiniai

Indų plovimas: optimizavimas ir ekologiniai sprendimai



„A“ problematika STEAM‘e

A Meninis aspektas (vizualus / jutiminis)Emocinis sprendinio artumas

Patogus dizainas
Ergonomiškumas
Ekonomiškumas

Infografikai







https://chemix.org/

https://biorender.com/

https://chemix.org/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbiorender.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpoTMbAX8J4Z6YNccQnXi-MzuCPg
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Trispalvės iššūkis







Bendruomenės mokslas | Citizen Science

iNaturalist www.inaturalist.org

Prasidėjo 2011 m., nupirkta Kalifornijos Mokslų 
Akademijos 2014 m. 

Nuo paleidimo 2011 m.:

• 3,880,500 stebėjimų
• 105,663 rūšių
• 354,196 dalyvių

Bendruomenės įtraukimas į didelio 
kiekio duomenų surinkimą ar analizę. 

Miesto/rajono 
vandens 
kokybės 
žemėlapis

https://vimeo.com/157341038


http://nestwatch.org

www.usanpn.org

Migruojančių 
paukščių 
stebėjimas

Sezoninių gamtos 
pokyčių 
stebėjimas

http://nestwatch.org/
http://www.usanpn.org/


https://whaling.oldweather.org/

XIX a. jūrininkų žurnalų transkribavimas ir meteorologinės informacijos 
juose fiksavimas siekiant išsiaiškinti, koks klimatas buvo prieš >100 m.

https://whaling.oldweather.org/


9 kl., biologija, Atrama ir judėjimas: 
Prostetinės kojos Morkiniam šokliukui
gaminimas



Miesto sodų-parkų 
atkūrimo modelių 

konstravimas sugrąžinant į 
miestus vabzdžių ir paukščių 

įvairovę. 



Veiklų idėjų resursai



Physics Toolbox Sensor Suite

https://www.arduino.cc/education/science-journal
ARDUINO SCIENCE JOURNAL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrystianvieyra.physicstoolboxsuite&hl=lt
https://www.arduino.cc/education/science-journal




Microsoft +STEM











https://www.seminarsonly.com/Engineering-
Projects/Chemistry/Chemistry-Projects.php

https://www.seminarsonly.com/Engineering-Projects/Chemistry/Chemistry-Projects.php


https://www.boredpanda.com/creative-solutions-everyday-
problems/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_c
ampaign=organic

https://www.boredpanda.com/creative-solutions-everyday-problems/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic


https://sites.google.com/view/vilnius2020/mokym%C5%B3-
med%C5%BEiaga/mikrovaldikliai

https://sites.google.com/view/vilnius2020/mokym%C5%B3-med%C5%BEiaga/mikrovaldikliai


Biotechnologijos laboratorijos:
Vilniaus licėjus
Viešoji įstaiga „Pranciškonų gimnazija“
Marijampolės „Sūduvos“ gimnazija

Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazija
Biržų "Saulės gimnazija
Kėdainių "Atžalyno" gimnazija
Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Tauragės "Versmės" gimnazija
Telšių Žemaitės gimnazija
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
Viešoji įstaiga KTU gimnazija

www.gamtosmokslai.lt

http://www.gamtosmokslai.lt/




https://www.mastersindatascience.org/blog/the-ultimate-stem-guide-for-kids-239-cool-
sites-about-science-technology-engineering-and-math/

https://www.mastersindatascience.org/blog/the-ultimate-stem-guide-for-kids-239-cool-sites-about-science-technology-engineering-and-math/


stem.org.uk 



50 STEM veiklų aprašų

https://www.stem.org.uk/news-and-views/news/50-stem-activities-any-classroom?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=Get%20started&utm_campaign=All%20Teacher%20newsletter%2022.10.20


STEAM LT tinklas

STEAM ugdymas ir atviros 
prieigos centrų veiklos 
principai



STEAM centrų tinklas: 7 regioniniai ir 3 metodiniai centrai:

REGIONINIAI 
CENTRAI

MOKYKLA

METODINIAI 
CENTRAI

PARTNERIAI
/ ĮMONĖS

MOKYTOJAS

UNIVERSITETAI

STEAM ugdymo
ekosistema



15.1. vadovaudamiesi bendrosiomis ugdymo programomis, rengia centruose vykdomas programas, metodinę
medžiagą;

15.2. rengia STEAM dalykų neformalaus ugdymo programas visoms skirtingų gebėjimų mokinių grupėms, kartu
užtikrina galimybes veiklose dalyvauti motyvaciją ir ypatingus gebėjimus turintiems mokiniams, rengia mokinius
Lietuvos ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms;

15.3. įgyvendina parengtas programas, užtikrina jų atnaujinimą bei tobulinimą ir prireikus konsultuoja rengiant ir
derina Regioninių centrų parengtus tiriamųjų darbų aprašus;

15.4. užtikrina apskrities teritorijos (pagal galimybes – ir visos šalies) visų mokinių galimybes dalyvauti formaliojo
ugdymo veiklose ir visos šalies mokinių galimybes pasirinktinai dalyvauti išskirtinėse neformaliojo ugdymo veiklose;

15.5. teikia metodinę pagalbą Regioniniams centrams, vykdo Regioninių centrų darbuotojų kompetencijų
tobulinimą;

15.6. vykdo apskrities teritorijos mokyklų mokytojų kompetencijų tobulinimą ir konsultavimą, vykdo kitų regionų
mokytojų kompetencijų tobulinimą, atsižvelgiant į poreikį, galimybes ir specializuotos laboratorijos tematiką;

15.7. organizuoja renginius mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams STEAM tematika ir pan.;

15.8. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius STEAM renginius, į kuriuos aktyviai įtraukia ir Regioninius centrus;

15.9. vykdo STEAM srities mokslinius tyrimus aktualiomis švietimo srities temomis, užtikrina rezultatų sklaidą;

15.10. inicijuoja centrų įsitraukimą į tarptautinius bendradarbiavimo STEAM srityje tinklus, nacionalinę ir tarptautinę
projektinę veiklą;

15.11. kaupia ir analizuoja centrų gaunamus statistinius duomenis;

15.12. bendradarbiauja su šalies ir užsienio mokslo, verslo, pramonės ir kitais partneriais;

15.13. prireikus teikia rekomendacijas dėl centrų veiklos kokybės gerinimo.

STEAM centro veiklų aprėptis
Kaip numatyta dabar galiojančiame* centrų veiklos apraše (nuoroda)

Bendra visiems centrams

Papildoma funkcija/ aspektai 
metodiniams centrams

Tik metodiniams centrams

*šiuo metu vyksta centrų tikslų, 
uždavinių ir veiklų išgryninimas

Galimas aprašo atnaujinimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd2a7b62650911e8b7d2b2d2ca774092


STEAM metodinių ir regioninių centrų 
strateginiai tikslai ir uždaviniai

Ԧ𝐴 kūrybiškesnė, proaktyvesnė ateities visuomenė

Mokinio (ateities kūrėjo) gebėjimų 

evoliucija // pasiekimai

Mokytojo, kaip pokyčio 

katalizatoriaus, kompetencija

Visuomenės, kaip realizacinės terpės, 
atvirumas ir palaikymas



Centruose veiks 2 - 4 laboratorijos: 
- standartizuotos: biologijos- chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos-IT, 
- specializuotos: 

Alytuje - Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;  
Marijampolėje - Kūrybiškumo ir medijų;
Panevėžyje - STEAM dirbtinio intelekto;
Šiauliuose - Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;
Tauragėje - Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos;
Utenoje - Astrofizikos, aerokosmonautikos;
Klaipėdoje (met.) – Jūrinių tyrimų 



8 laboratorijos
Gyvybės mokslų
Chemijos 

Šviesos technologijų
Inžinerijos 

Fizikos-astronomijos 
FabLAB (skaitmeninės gamybos) 

Vizualaus programavimo
Mobiliųjų technologijų

+ Žvaigždžių salė

Planuojamas startas:
2023 Q I 



L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

3 val.

3 val.

Rugsėjis

Birželis

2 val.

2 val.

Rugsėjis

Liepa

Neformaliojo
švietimo 
veiklos
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UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS APC

Formaliojo švietimo veiklos

Stovyklos,
Infrastruktūrinis 
atnaujinimas 



Kokios tos veiklos?

Dirbtinis inkstas (Dializė, pusiau laidi (puslaidė) membrana, difuzija, osmosas).
Kristalų mikropasaulis (Mikroskopas, preparatas, skersinis pjūvis, tirpiklis, tirpumas, sotusis, nesotusis ir 
persotintas tirpalai, kristalas, kristalizacija, elementarusis narvelis.)

Medžiagų kelionės ląstelėje (Difuzija, osmosas, plazminė membrana)
Mielių lenktynės (Mielės, kvėpavimas, anglies dioksidas (CO2), priklausomi ir nepriklausomi kintamieji, 
vidurkis, uodų gaudyklės)

Fotosintezė fotoelektrai: Kaip „įveiklinti“ augalų pigmentus? (Fotosintezė, pigmentas, chlorofilas, 
karotinoidai, filtravimas, ekstrakcija, chromatografija, sugertis, sugerties spektrai, spektrofotometrija, 
fotoelektra, dažais jautrinti saulės elementai (DJSE).
Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo septyntaškė (DNR, polimerazės grandininė reakcija (PGR), 
elektroforezė.)

7-8 kl. 

9-10 kl. 

11-12 kl. 

Visuose centruose:



Bendra prisijungimo ir 
registracijos į veiklas sistema



STEAM centrų veiklos modelis / 

V skyrius. Ugdymo proceso organizavimas

https://drive.google.com/file/d/1Ku0VqlUtGP0zMnuGR5dUec3-QH8dHtBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ku0VqlUtGP0zMnuGR5dUec3-QH8dHtBo/view?usp=sharing


VEIKLA CENTREPasiruošimas
Analizė, 
apibendrinimas

MOKYTOJAS

Formaliojo ugdymo veiklos centre

APC

Išankstinis paruošimas (kvalifikacijos kėlimo kursai)
Metodinės priemonės
Konsultavimas

Veiklų 
tęstinumas

Mokymų programa

STEAMbasadorių
programa



Vilniaus STEAM centro siūlomos 

galimybės mokiniams

Formaliojo ugdymo užsiėmimai 
grupėms

▪ Iki 15 mokinių grupėmis

▪ 3 val. trukmės

▪ Veikla - „iššūkių“ sprendimas

▪ Su metodine pagalba pasiruošti veiklai bei 
vystyti, plėtoti STEAM veiklas mokykloje 
po apsilankymo

▪ Bus reglamentuojama kaip formaliojo 
ugdymo veikla

Neformaliojo ugdymo būreliai

▪ Tęstiniai projektai

▪ Asmeninė registracija

Brandos darbų atlikimui 
reikalinga įranga

▪ Atviros prieigos įranga

▪ Metodinė konsultacija 



Vilniaus STEAM centro siūlomos 

galimybės mokytojams

Kvalifikacijos kėlimo kursai

▪ Įvadiniai / būtinieji kursai mokytojams, 
atvežantiems mokinių grupes formaliojo 
ugdymo veikloms 

▪ Kiti kvalifikacijos STEAM ugdymo srityje 
kėlimo kursai

STEAMbasadoriai

▪ Bendradarbiavimas, metodinė pagalba 
ir kitų formų partnerystė inicijuojant ir 
vykdant STEAM projektus 
bendruomenėje (lyderystės tinklas). 

Nuotolinės konsultacijos 

▪ STEAM ugdymo veiklų 
organizavimo klausimais

▪ Praktinių veiklų techniniai 
klausimai



Vilniaus STEAM centro siūlomos 

galimybės mokykloms

Konsultacijos laboratorijų 
įrengimo / atnaujinimo 
klausimais

▪ Konsultacijos, pagalba, mokymai 
funkciškai optimalių eksperimentinių 
erdvių mokykloje įrengimo / atnaujinimo 
klausimais

▪ Konsultavimas laboratorinės įrangos 
įsigijimo klausimais

Partnerysčių katalizavimas

▪ Konsultacijos / pagalba socialinių 
vietos partnerių įtraukimui 
tęstinėms STEAM veikloms 



Sveikas aš

Kosmosas

Didžiosios temos

Tarša

„Buveinė“ 



Gyvybės mokslų

Didžioji tema

Fizikos ir 
astrofizikos

Mobiliųjų 
techn. ir 

robotikos

FabLAB

InžinerijosChemijos

Vizualaus 
programavimo

Šviesos 
technologijų

Tema (sprendimas)



Sveikas „Aš“ II

Karščiuojančio asmens 
aptikimas

Išmaniųjų telefonų 
pritaikymas ir pavojai

Kaip išlikti sveikam?

Dirbtinio medaus 
tyrimas

Dirbtinio medaus 
tyrias

Saugus gyvenimas su 
mobiliuoju telefonu-NFC 
skaitytuvo konstravimas, 

NFC žymelės 
programavimas ir NFC 

atsparus dėklas

Pulso jutiklis

Susipažins su 

fotosensibilizuotų

ląstelių terapijos 

metodu

Skirtingų tipų 
poliarimetrų konstravimas 
ir medaus tyrimas



Vandens kokybės tyrimas ir 
gerinimas 

Išskirts mikrobiologinę taršą 
sukeliančius

Tarša 

Teršalų poveikis 
vandens paviršiaus 

įtempiui

Vandens lygio 
matuoklio gamyba 

(arduino)

Vandens lygio matuoklis

Mikro plastikai 
(skalbinių vandens 

tyrimas)

Vandens kokybės 
tyrimas ir geribimas

Spektrometrijos 
principai (kaip pamatyti, 

tai kas nematoma)

Kaip sumažinti vandens taršą?

Vizualaus 
programavimo



Kosmosas I

Egzo planetų tyrimas

Hibridinė gyvybė
Susipažinsite su žmogaus 

generuojamais elektriniais 
signalais – veikimo 

potencialais – ir 
pritaikysite gautas žinias, 
siekdami „užvaldyti“ kito 

žmogaus motorines 
funkcijas.

Kaip išgyventi?

Chemijos

Hibridinė gyvybė
Programuojama 

autonominė augalų 
priežiūros sistema –
roboto-humanoido

atsako veiksmai į augalo 
arba žmogaus veikimo 

potencialo pokyčius

Egzo planetų tyrimasKaip išgirsti žvaigždes

Išgirsti žmogaus ausiai 
konvertuotus žvaigždžių 
garsus, juos analizuoti ir 

nustatyti šių garsų 
dažnius

Vitaminų išskyrimas 
ir inkapsuliavimas



„Buveinė“ / Išmanusis miestas / Bendravimas I

Gyvybės mokslų Fizikos ir 
astrofizikos

Chemijos

Kas padarė nusikaltimą?

Mobiliųjų 
techn. ir 

robotikos

Vizualaus 
programavimo

Šviesos 
technologijų

Susipažinsite su 
biomimikrijos ir žiedinės 
ekonomikos reiškiniais
Gaminsite bioplastiką

Nagrinės biomimikrijos
reiškinį ir mokysis pastebėti 
unikalius gamtos 
sprendimus, sukurs savo 
fotoelementą ir bandys 
gamtos idėjas pritaikyti 
šiuolaikinių problemų 
sprendime



S T E A M
Sėkmingo žygio į

aukštumas!



Kelley and Knowles International Journal of STEM Education (2016) 3:11

Gamtamokslinis 
tyrimas 

Technologinis
raštingumas

Matematinis
mąstymas

Inžinerinis
dizainas

Lokalizuotas 
STEAM 

ugdymas

Praktikų visuma

Pokyčio laukimas

Dalyvavimas pokytyje

Nori pokyčio – dalyvauk : https://forms.gle/YmhHd9kxDRHLmAkr8

Turime galimybes - reikalingas MOKYTOJŲ BENDRADARBIAVIMAS! 

https://forms.gle/YmhHd9kxDRHLmAkr8


Vidita Urbonienė, 
Vilniaus STEAM centro 
Metodinės grupės vadovė

vidita.urboniene@ff.vu.lt
8 – 679-62267


