
KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

STEAM mokyklų tinklo narė 

INŽINERINIO UGDYMO, GAMTOS MOKSLŲ, TECHNOLOGIJŲ, 

MATEMATIKOS (STEAM) DALYKŲ  

VEIKSMŲ PLANAS  

 2020-2021 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atlikimo 

terminas 

Dalyviai Atsakingi 

1. STEAM dalykų mokytojų metodinės grupės veikla 

1.  Inžinerinio ugdymo (STEAM dalykų) 

metodikos grupės sudarymas 

(metodikos grupę sudaro gamtos 

mokslų, matematikos ir informacinių 

technologijų, menų ir 

technologijų grupių atstovai) 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

 

N. Šimkevičienė 

D.Jankūnaitė 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

2.  Inžinerinio ugdymo (STEAM dalykų) 

proceso organizavimo aptarimas 

metodikos 

grupėje, mokytojų taryboje  

Mokslo 

metų 

eigoje 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

 

N. Šimkevičienė 

R. Kersnauskienė 

3.  Inžinerinio ugdymo (STEAM dalykų) 

stiprinimo veiksmų plano sudarymas 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

 

N. Šimkevičienė 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

4.  Inžinerinio ugdymo (STEAM dalykų) 

proceso organizavimas, vykdymas ir 

stebėsena 

Mokslo 

metų 

eigoje 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 

2. Mokinių STEAM dalykų ugdymosi poreikių pažinimas ir duomenimis grįsto ugdymo 

įgyvendinimas 

5. Inžinerinių (STEAM) dalykų 

pristatymai, individualūs pokalbiai su 

mokiniais, mokinių 

tėvais dėl mokinių ugdymosi poreikių 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Gimnazijos 

bendruomenė 

R. Kersnauskienė 

6. Ugdymosi veiklų mokiniams pasiūla 

(mokinių pasirinkimui): 

1. Pasirenkamasis dalykas (III-IV 

gimnazijos klasės): 

1.1. Ekonomika ir verslumas; 

1.2. Filmų kūrimas; 

1.3. Statyba ir medžio apdirbimas; 

1.4. Tekstilė ir apranga; 

1.5. Turizmas ir mityba; 

1.6. Verslas, vadyba ir mažmeninė 

prekyba; 

1.7.  Grafinis dizainas; 

1.8. Fotografija. 

2. Moduliai : 

Mokslo 

metų 

eigoje 

III-IV klasių 

mokiniai 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

 



2.1. ,,Kontekstualaus, integralaus 

turinio uždavinių sprendimas Moodle 

aplinkoje“ (matematika); 

2.2. ,,Geometrijos taikymas realaus 

turinio uždaviniuose“ (matematika); 

2.3. ,,Lygtys ir nelygybės“ 

(matematika); 

2.2. ,,Žmogus ir aplinka“ (biologija); 

2.3. ,,Biologijos struktūrinių užduočių 

sprendimas” (biologija) 

2.4. ,,Chemija aplink mus“ (chemija) 

2.5. ,,Chemijos struktūrinių užduočių 

sprendimas“ (chemija); 

2.6. „Elektrinių reiškinių taikymas“ 

(fizika) 

2.7. „Fizikos kompleksinių uždavinių 

sprendimas“ (fizika); 

2.8. ,,Grafinis dizainas ir tinklapių 

kūrimas“ (Informacinės technologijos). 

2.9. ,,IT mechanikos inžinerija. 

Mechatronika“ (Informacinės 

technologijos). 

2.10. „IT inžinerinis modeliavimas“ “ 

(informacinės technologijos) 

2.11. „Programavimas“ (informacinės 

technologijos) 

3. Ugdymo organizavimo metodų, skirtų mokinių STEAM gebėjimų plėtotei taikymas 

7. STEAM dalykų ugdymas 

organizuojamas vykdant projektines 

veiklas, taikant aktyviojo ugdymo 

metodus ir priemones: kūrybinį̨ darbą̨ 

grupėse, vykdant projektus, naudojant 

improvizacijos elementus, 

eksperimentus, tyrimus gimnazijoje, 

gamtoje, mokslinėje laboratorijoje ir 

pan.  

2021 m. 

birželio 

15-21 d. 

I-IV klasių 

mokiniai 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

8. Klasių dalinimas į srautines grupes 

pagal mokinių mokymosi pasiekimus 

inžinerijos, pasirenkamojo inžinerinio 

ugdymo dalykų pamokose 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

I-IV klasių 

mokiniai 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

9. Mokinius konsultuoja  dalykų 

mokytojai - specialistai pagal 

individualius mokinių poreikius ir/ar 

pagal sudarytą konsultavimo tvarkaraštį 

Mokslo 

metų 

eigoje 

I-IV klasių 

mokiniai 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

4. Įrangos panaudojimas mokinių STEAM dalykų ugdymosi poreikiams 

10. Gimnazijoje yra specializuoti fizikos, 

biologijos ir chemijos kabinetai su 

laboratorine įranga, gamtos mokslų 

Mokslo 

metų 

eigoje 

I-IV klasių 

mokiniai 

R. Kersnauskienė 

gamtos mokslų 

metodinės grupės 



labotratorija, specializuoti technologijų 

kabinetai  

 nariai, 

technologijų 

mokytojai  

11. Šiuolaikinės mokymosi aplinkos klasė 

(ŠMAK) 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

I-IV klasių 

mokiniai 

R. Kersnauskienė 

D.Ivanovienė 

12. Mobili šiuolaikinės mokymosi aplinkos 

klasė (MŠMAK ) 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

I-IV klasių 

mokiniai 

R. Kersnauskienė 

5. Partnerystė su įvairiais socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityse 

13. Bendradarbiaujant su aukštosiomis 

mokyklomis mokiniai dalyvauja 

bendruose gimnazijos ir aukštųjų 

mokyklų, universitetų projektuose, 

dalyvauja KTU „Santakos“ slėnio 

mokslo, technologijų ir verslo centro 

organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, mokosi laboratorijose, 

dalyvauja VDU organizuojamose 

atvirose paskaitose ir kt.  

Mokslo 

metų 

eigoje 

I-IV klasių 

mokiniai 

STEAM dalykų 

mokytojai 

  

6. STEAM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimas 

14. Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos ir 

užsienio STEAM ekspertais. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

R. Kersnauskienė 

15. Inicijuoti ir įsijungti į projektus, 

dalintis gerąja patirtimi su  STEAM 

mokyklų bendruomene Lietuvoje ir 

užsienyje 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

D. Jankūnaitė 

R. Kersnauskienė, 

D. Ivanovienė 

 darbo grupė 

7. STEAM dalykų populiarinimas 

16. 2020-2021 m. m. gimnazijoje veikia 

neformaliojo švietimo (STEAM 

dalykų) būreliai: 

1. Grafinis dizainas; 

2. Filmų kūrimo studija „Už kadro“; 

3. „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir 

sėkmingai veikti sparčiai kintančiame 

pasaulyje. Žingsnis į ateitį“; 

4. „Kinomanų“ klubas; 

5.  

Mokslo 

metų 

eigoje 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

D. Jankūnaitė 

 

17. Ugdymo karjerai praktikumai su 

STEAM krypties specialybių atstovais 

Mokslo 

metų 

eigoje 

I-IV klasių 

mokiniai 

Ugdymo karjerai 

koordinatorės  

E. Tarkauskienė 

R. Venslovaitienė 

http://nivc.ktu.edu/lt-santakos_slenio_ktu_mokslo_technologiju_ir_verslo_centras-17.htm
http://nivc.ktu.edu/lt-santakos_slenio_ktu_mokslo_technologiju_ir_verslo_centras-17.htm


18. Inžinerijai gabių mokinių atpažinimas; 

mokinių ugdymosi poreikių tyrimas, 

poreikių 

stebėsena (analizė, aptarimas); 

antrų gimnazijos klasių moksleivių 

pomėgių, interesų įvertinimo tyrimas (E. 

A. Klimovo diferencinio— diagnostinio 

klausimyno metodika) 

Mokslo 

metų 

eigoje 

I-IV klasių 

mokiniai 

Psichologė R. 

Venslovaitienė 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė 
 

 


