


STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, 
inžineriją, menus ir matematiką.





2015 metais paskelbtas STE(A)M ugdymo veiksmų 
plano projekto strateginis tikslas: didinti mokinių 
susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, 
inžinerija ir matematika ir ugdyti mokinių 
kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo
kompetencijas formuojant inovacijų kultūrą 
Lietuvoje.
Trys tikslai: gerinti mokinių pasiekimus STE(A)M 
srityje; rengti XXI amžiaus mokytojus, plėtoti 
STE(A)M ugdymui aktualias mokytojų 
kompetencijas; skatinti visuomenės švietimą ir 
domėjimąsi STE(A)M



Mokslinis metodas:
Mokslinio tyrimo etapai

I. Stebėjimas;
II. Klausimų formulavimas;
III. Hipotezių kėlimas;
IV. Bandymo planavimas ir atlikimas;
V. Rezultatų analizė ir 

pavaizdavimas;
VI. Išvadų formulavimas;
VII. Tyrimo rezultatų aptarimas ir
pristatymas (> vyresniems).



Problemų sprendimas 
pasitelkiant

 Tyrinėjimą

 Eksperimentavimą

 Kūrybą

 Konstravimą

 Bendravimą

 Bendradarbiavimą



Tyrinėjimu grįsto mokymosi tipai:

Struktūrizuotas tyrimas. Mokiniams pateikiamas
klausimas ir tyrimo planas.Tikslas yra pateikti
paaiškinimą, remiantis tyrimo metu surinktais
įrodymais.
Vadovaujamasis tyrimas. Mokiniams pateikiamas
tik klausimas ar problema, kurią reikia išspręsti. 
Pagrindinis tikslas yra suplanuoti tyrimą ir tada 
patikrinti patį klausimą ar rasti problemos sprendimą.
Atviras tyrimas. Mokiniai turi suformuluoti savo 
klausimus, suplanuoti tyrimą  ir patys jį atlikti. 
Tyrimo pabaigoje mokiniai turi pateikti gautus 
rezultatus.



STEAM 
mokymas –
mokymas(is) 
tiriant.



Tirdami vaikai mokosi ne pasyviai, bet aktyviai. 



„Paliesk, pamatyk, užuosk“ 









Tyrimas. Ar jie iš tiesų primityvūs?



Magneto savybių tyrimas.







Eksperimentai.

Linksma ir smagu 



Tirpios ir netirpios medžiagos.







Kas dega ir nedega?







Edukacinė pamoka "Mokslininkas"





Eksperimentai su soda.
Stebėjo, kaip valgomoji soda reaguoja su actu ir citrinų rūgštimi. 
Atliko aprašytus bandymus. 





Kūryba
Konstravimas, 
bendravimas, 
bendradarbiavimas



Griaučiai.





Kvėpavimo sistema.





Edukacinė pamoka. Paveikslas iš gipso





Lietuvių dievybės.
Dievybių buveinių kūrimas.

Vaižganto – augalijos 
augimo ir derliaus dievo 
buveinė

Austėjos- bičių 
deivės buveinė.



Velnio (kaulinio senio) 
buveinė

Perkūno buveinė



Gabijos- ugnies 
deivės buveinė

Miško deivės-
Medeinės buveinė.





Esu gamintojas.





Rid rid rid margi margučiai.
Dažymo būdai Mažojoje Lietuvoje





Vandens apytakos ratas – vandens ,,kelionė“ iš vandens 
telkinių į atmosferą ir grįžimas atgal į žemę veikiant Saulės 
šilumai. (Autodraw programa)





Scratch yra platforma programoms
kurti ir jomis dalintis



IKT – Tinkercad. 3D modeliavimas Ugdomas mokinių kūrybiškumas, lavinama 
vaizduotė. Tobulinamos matematinės žinios, loginis mąstymas, problemų 
sprendimas.  Mokiniai tirinėja erdvinę aplinką, nes projektuoja trimačius 
objektus.



Projektas

Užaugęs būsiu…



Daiktai ir profesijos



Žaidimas ,,Atspėk, kas aš?”



Eskizai



Užaugęs būsiu…



Gamtamokslinis projektas

Mišką sodiname ar
sėjame?



Stebime gamtą



Mišką sėjame ar sodiname?



Hipotezė

Sėjame – 2

Sodiname - 9

Sėjame ir sodiname - 4



Analizuojame.
Sodiname ar sėjame

mišką?             



Analizuojame. 
Sodiname ar sėjame mišką?   



Analizuojame.
Sodiname ar sėjame mišką?



Išvada



Projektas
Medžiagos



Hipotezė

Medžiagos, rūbai.



Medžiagų savybės



Išvada



Mini projektas
Maketas



Projektas
Žmogaus kūno dalys



Žmogaus kūno
dalys





Projektas

Augu sveikas ir
stiprus



Ką turėčiau valgyti, kad 
augčiau ir būčiau sveikas? Ir
ne tik…



Maisto produktų grupės



Mano lėkštė



Išvada



Tyrimas

Vanduo



Vandens savybės



Vandens būsenos



Bandymas

Kodėl …?



Bandymas

Vanduo, aliejus, pienas. 



Gėlas vanduo



Išvada



Tyrimas

Ta žemelė …



Kokios tai medžiagos? Kokios jų
savybės?



Tyrimas

Medžiaga labiausiai laidi vandeniui

Hipotezė

Smėlis – 3

Juodžemis - 10 

Molis - 0



Tyrimas
Medžiaga labiausiai laidi vandeniui



Išvada



IKT - Tinkercad



IKT - Scratch





Ką aš veikiau 
per pamoką?
Skaičiau... 
Rašiau... 
Klausiau...
Kalbėjau...

Ką mąsčiau, 
kalbėjau?
Pasiūliau...
Paaiškinau...
Papildžiau..

Probleminis 
klausimas

Kaip aš 
keičiuosi?
Išsiaiškinau...
Supratau...
Kitiems galiu 
paaiškinti...

Kodėl man 
svarbu tai, ko 
mokiausi per 
pamoką?








